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RESUMO 
 

O Município de Timóteo localiza-se na porção leste do estado de Minas Gerais e faz parte da 

mesorregião Vale do Rio Doce e da microrregião Ipatinga. Limita-se ao norte com os municípios de 

Ipatinga e Coronel Fabriciano, a oeste com Antônio Dias, a sudoeste com Jaguaraçu, a sul com 

Marliéria, e a leste com os municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho. Está inserido na bacia 

Federal do Rio Doce e na bacia Estadual do Rio Piracicaba. Possui população de 79.092 habitantes 

(IBGE 2000) e uma área de 145,149 Km2 , sendo grande parte ocupada pelo Parque Estadual do Rio 

Doce, que possui uma área de 36.970 ha e abrange também parte dos municípios de Marliéria e 

Dionísio. A ocupação urbana no município de Timóteo atualmente configura-se como um problema, 

pois o município carece de áreas adequadas para expansão, sendo que um dos problemas relacionados 

a essa tônica é a ocupação desordenada nas áreas de influência do Parque do Rio Doce, 

comprometendo a preservação das mesmas. Ocorre também um grande número de ocupações em 

locais próximos a áreas suscetíveis a acidentes geológicos. Por se tratar de uma região atrativa do 

ponto de vista econômico, o município tende a crescer cada vez mais, agravando os problemas de 

ocupação urbana. O trabalho consistiu no levantamento de áreas suscetíveis a deflagração de acidentes 

geológicos, identificação de áreas potenciais para ocupação urbana e uma reavaliação do zoneamento 

do Plano Diretor do município. Assim, utilizando técnicas de geoprocessamento e trabalhos de campo, 

foi realizada a caracterização do uso e ocupação do solo bem como o levantamento de suas 

fragilidades. Como resultados finais são apresentados os mapas de potencial de ocupação urbana no 

município e uma nova proposição de zoneamento para o Plano Diretor.  Destaca-se neste trabalho a 

importância em se considerar o meio físico como determinante para realização do planejamento 

urbano não apenas para proposição de áreas para ocupação, mas também para se definir de forma clara 

áreas inadequadas para a mesma. 
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ABSTRACT 
 

The city of Timóteo located in the eastern part of the state of Minas Gerais and is part of mesoregion 

Doce River Valley and microregion Ipatinga. Limited to the North with the cities, West Antonio Dias, 

southwest Jaguaraçu, south Marliéria, and east by the cities of Caratinga and Bom Jesus do Galho. Is 

inserted in the federal basin of Doce River and the of  Piracicaba River. It has population of 79,092 

inhabitants (IBGE 2000) and an area of 145.149 km2, being largely occupied by the Doce River Park, 

which has an area of 36,970 ha and also covers the cities of Marliéria and Dionísio. The urban 

occupation in the city of Timoteo currently appears as a problem because the city lacks appropriate 

áreas for expansion, and one of the problems related to this root is the disordered occupation in área of 

influence of the Doce River Park, compromising preservation of them. There is also a large number of 

occupations in locations close to areas susceptible to geological hazard. Because it is na economically 

attractive region, the city tends to grow more and more, aggravating the problems of urban occupation. 

The woek included a survey of áreas susceptible to outbreaks of geological hazards, identifying 

potential áreas for urban occupation and rezoning the Master Plano f the city. Using GIS techniques 

and fieldwork was done a characterization of the use and occupation of land and raising their 

weaknesses. As final results are presented maps of potential urban occupation in the city and a new 

zoning proposal for the Master Plan. Highlights of this work was the importance of taking into account 

the physical environment as a determinant for the performance of urban planning not only to propose 

areas for occupation, but also to clearly define areas unsuitable for it. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - AS CIDADES 

O processo de crescimento acelerado das cidades, aliado à ausência de infra-estrutura básica, 

acarretam o mau uso do meio físico, cujos reflexos são os impactos sobre a qualidade e segurança da 

população e dos equipamentos urbanos. O meio ambiente urbano é composto por dois sistemas inter-

relacionados: o sistema natural, constituído pelo meio físico e biológico; e o sistema antrópico, 

composto pelo homem e suas atividades. Assim, como afirma Mota (2003), “uma cidade não funciona 

como um ambiente fechado, o qual o homem pode encontrar tudo que necessita, mas sim como um 

sistema aberto, funcionando de forma dependente de outras partes do meio ambiente gera”. O que 

ocorre normalmente nas cidades é que as alterações introduzidas pelo homem no ambiente são sempre 

executadas de forma rápida e variada, não permitindo muitas vezes, que a natureza se recupere 

normalmente”. Segundo Guerra (2001), “o desrespeito ao meio físico no ambiente urbano pode ser 

analisado de diversas formas, seja através de respostas que a natureza dá ao homem, ou através da 

ausência de uma legislação ambiental pertinente”.  

O zoneamento ambiental, o planejamento urbano e a gestão territorial são procedimentos essenciais 

para melhor administrar o crescimento de uma cidade, sendo fundamental o trabalho multidisciplinar 

para determinar variáveis, avaliar, diagnosticar, compreender e prever os efeitos da ocupação humana 

sobre o meio físico, bem como sua dinâmica temporal. O zoneamento ambiental deve envolver um 

modelo que distribua as atividades em função das limitações, vulnerabilidades e fragilidades naturais, 

bem como nos riscos e potencialidades de uso (MMA 2001). O zoneamento não deve ser apenas um 

parcelamento do espaço com objetivo de estabelecer ou orientar sobre os usos permitidos, mas deve 

estar comprometido com políticas de desenvolvimento pré-estabelecidas, tendo como fundamentos o 

uso sustentável e diretrizes concretas para a sua aplicação.  O planejamento é entendido como o 

conjunto de ações de análise e de construção de propostas que ocorrem em maior escala temporal e 

espacial, enquanto gestão deve incorporar a dimensão tempo, e acompanhar as mudanças no cotidiano 

urbano, em menor escala temporal e espacial. Os dois processos devem trabalhar juntos na ordenação 

do espaço urbano, pois é necessário planejar a cidade e estudar as conseqüências das propostas para o 

conjunto urbano, enquanto as modificações ocorridas e geridas em menor escala devem ser 

contextualizadas ao planejado para a área como um todo. 
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Timóteo é uma cidade que se desenvolveu em função de uma siderúrgica – Acesita. O espaço urbano 

foi produzido para atender a demanda da indústria que atraiu muitos trabalhadores para o local. Assim, 

empregos diretos e indiretos foram surgindo e conseqüentemente o aumento da malha urbana ocorreu 

de forma rápida e sem planejamento abrangente de todo o perímetro urbano. 

 

1.2– APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA/JUSTIFICATIVA 

A presente proposta está inserida na linha de pesquisa Ordenamento Territorial e Análise de Risco 

Geológico do Programa de Pós Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Espera-se, com 

este trabalho, fornecer subsídios para avaliações urbano-ambientais de relevante interesse para o 

município de Timóteo, assim como produzir uma referência metodológica para estudos urbano-

ambientais futuros.  

As características históricas de uso e ocupação do território regional do Vale do Aço, aliadas à 

exigüidade de terras, bem como à grande ocorrência de áreas íngremes inadequadas à ocupação 

humana e o tipo de atividade industrial predominante, são alguns dos fatores que contribuem 

diretamente para o surgimento de um tipo de organização territorial marcado por conflitos 

socioambientais e situações de risco e vulnerabilidade ambiental. 

A ocupação urbana no município de Timóteo atualmente configura-se como um problema, pois o 

município carece de áreas adequadas para expansão, sendo que um dos problemas relacionados a essa 

tônica é a ocupação desordenada nas áreas de influência do Parque do Rio Doce, comprometendo a 

preservação das mesmas. Ocorre também um grande número de ocupações em locais próximos a áreas 

passíveis de erosão e escorregamentos, devidos não só a condicionantes antrópicos, mas também 

naturais. Em Timóteo, a ocupação nas incisões nos terraços pode apresentar problemas de 

desabamento no futuro. Por se tratar de uma região atrativa do ponto de vista econômico, o município 

tende a crescer cada vez mais, agravando os problemas da ocupação urbana. 

Como muitas questões relevantes do ponto de vista urbano-ambiental não foram contempladas no 

Plano Diretor do Município, isto pode agravar os problemas de ocupação oriundos da falta de 

planejamento. Assim, pretende-se com esta pesquisa, complementar os estudos já realizados pela 

prefeitura e fornecer bases para a identificação de áreas para ocupação no município, assim como 

definir os principais conflitos de uso e locais mais problemáticos do ponto de vista geológico e 

geomorfológico. Partindo deste pressuposto, pretende-se com este trabalho contribuir para o 

aprofundamento do entendimento dos aspectos geoambientais do município de Timóteo, fornecendo 

subsídios para o ordenamento territorial.  
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1.3 - OBJETIVOS E METAS 

O estudo objetivou mapear e espacializar o crescimento urbano do município de Timóteo, 

identificando sua evolução histórica. Objetiva ainda destacar áreas potenciais para ocupação e 

expansão urbana no município e analisar se os mecanismos de controle da ocupação urbana estão de 

acordo com o potencial existente e se a distribuição da população no território ocorre nas áreas mais 

favoráveis.  

Neste contexto, o uso de técnicas de geoprocessamento foi fundamental para o desenvolvimento deste 

trabalho, pois viabilizou o armazenamento e a análise dos dados que foram gerados. A tecnologia da 

informação, segundo Secondini (1988), acrescenta potencialidades às funções de pesquisa ambiental, 

tais como aquisição e elaboração de informações, formulações de previsões, e identificação de 

soluções aos problemas apresentados. Os Sistemas de Informação Geográficos, ao buscarem formas de 

trabalhar com as relações espaciais ou lógicas, tendem a evoluir do descritivo para o prognóstico. Ao 

invés de simplesmente descrever elementos ou fatos, podem traçar cenários, simulações de 

fenômenos, e apresentar propostas com base em tendências observadas ou julgadas de condições 

estabelecidas. 
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CAPÍTULO 2 
CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

2.1– LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O Município de Timóteo possui população de 79.092 habitantes (IBGE 2000) e uma área de 145,149 

Km2 , sendo grande parte ocupada pelo Parque Estadual do Rio Doce, que possui uma área de 36.970 

ha e abrange também parte dos municípios de Marliéria e Dionísio. 

 Timóteo faz parte da mesorregião Vale do Rio Doce e da microrregião Ipatinga, na porção leste do 

estado de Minas Gerais (figura 2.1). Limita-se ao norte com os municípios de Ipatinga e Coronel 

Fabriciano, a oeste com Antônio Dias, a sudoeste com Jaguaraçu, a sul com Marliéria, e a leste com os 

municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho. O Município está inserido na bacia Federal do Rio 

Doce e na bacia Estadual do Rio Piracicaba. Timóteo fica a 196 km de Belo Horizonte, e o acesso 

saindo da mesma, se dá pela rodovia BR 262 até João Monlevade, depois pela rodovia BR 381 até 

Timóteo. 

 

 

       Figura 2.1 - Mapa de localização do Município de Timóteo (IEF, 2005). 
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2.2 – A REGIÃO DO VALE DO AÇO 

A região do Vale do Aço teve sua origem em meados do século XIX, com os arraiais de São Sebastião 

do Alegre Timóteo e Santo Antônio do Piracicaba, que deram origem a cidade de Coronel Fabriciano, 

ambos surgidos de sesmarias obtidas por concessão, em 1832, pelo fazendeiro Francisco de Paula e 

Silva (Costa 1995).  

Em 1903 foi iniciada a obra de construção da estrada de ferro Vitória-Minas, que tinha por objetivo 

promover o escoamento da produção de café do norte de Minas. O traçado original foi modificado de 

forma que incluiu as áreas de minério de ferro da região de Itabira, então recém descoberta por 

investidores estrangeiros. A partir de 1911, quando a estrada de ferro começou a funcionar, 

estabeleceu-se uma ligação de Minas com o litoral e uma vinculação definitiva dos destinos da 

ferrovia com o escoamento e exportação do minério de ferro no estado. Costa (1995) afirma que a 

estrada de ferro ao percorrer paralelamente ao Rio Doce, compartilha com o mesmo o “papel de 

espinha dorsal do Vale do Aço, transformando o meio ambiente original, diversificando e 

incorporando mercados e produtos, fazendo surgir e consolidando entrepostos comerciais”. Este 

cenário evoluiu para o que são hoje as manchas urbanas com suas respectivas infra-estruturas 

necessárias para dar suporte à produção industrial. 

O período que antecedeu a implantação da indústria teve um papel irrelevante no cenário econômico 

da região, uma vez que a população se localizava dispersa pelos campos ocupada com atividades de 

subsistência. 

Em 1937 foi inaugurada a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira no município de João Monlevade, o 

que deu início à concentração de indústrias nas proximidades da confluência dos rios Doce e 

Piracicaba. Conforme Costa (1995), a extração de carvão vegetal com intuito de abastecer os altos 

fornos dessa siderúrgica e alimentar o sistema ferroviário, tornou-se a principal atividade econômica 

dos aglomerados populacionais que surgiram no lugar onde a mata tropical foi devastada.  

A ferrovia e a abundância de matas e minério de ferro foram fatores que contribuíram, em 1944, para a 

implantação de outra siderúrgica no então distrito de Timóteo – a Aços Especiais de Itabira - Acesita. 

Cabe ressaltar que as primeiras levas de carvão vegetal foram oriundas da Mata Tropical original, para 

posteriormente ser substituída pela floresta de eucalipto. 

A região só obteve sua relevância econômica e histórica a partir da implantação desta usina. Entre os 

anos de 1944 e 1951, a Acesita tornou-se proprietária de aproximadamente 4.153 ha, cerca de 2/3 da 

área do município de Timóteo, oriundas de terras pertencentes a pequenos produtores.  Dessa forma, 

deu-se início ao êxodo rural estimulado pelos empregos diretos e indiretos gerados pela indústria. 
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A transferência do eixo dessa economia regional do setor primário para o secundário, promovido pela 

Acesita, ganhou novo impulso com a chegada da Usiminas em 1956, no distrito de Ipatinga. A 

implantação destas duas usinas siderúrgicas, assim como a produção da infra-estrutura urbana 

necessária para o funcionamento das mesmas, transformou de forma intensa a economia agrária pré-

existente da região. Assim, deu-se início uma redistribuição espacial da população, juntamente com 

modificações profundas na estrutura fundiária tendo por consequência uma expansão crescente da 

mancha urbana.  

Partindo de uma perspectiva ambiental, neste momento ocorreu a primeira grande mudança na região: 

intensa destruição da mata original e sua substituição por áreas de pastagens e produção agrícola. 

Estas, na etapa posterior, foram substituídas em grande parte pelo reflorestamento empresarial de 

eucalipto e pelos assentamentos urbanos e industriais. 

Segundo Costa (1995), com a Usiminas, as tendências observadas nos anos 50, como a desarticulação 

das relações de produção no campo, produção de novos espaços urbanos, concentração fundiária, 

intensificação dos ganhos populacionais, crescimento econômico, dentre outras, continuaram no 

decorrer das décadas seguintes. 

Na década de 70, foram instalados grandes projetos de reflorestamento por parte da Usiminas, 

instalação da Cenibra (Celulose Nipo-Brasileira) no município de Belo Oriente, expansão da pecuária 

e consolidação do Aglomerado Urbano do Vale do Aço (AUVA), formado pelo município original, 

Coronel Fabriciano, e pelos dois municípios desmembrados nos anos 60: Ipatinga e Timóteo.  

Do processo acima descrito resultou uma configuração espacial descontínua, formada por diferentes 

núcleos em torno de um eixo direcionador composto pelas rodovias BR 381/458, pela estrada de ferro 

e pelo rio Piracicaba. Conforme Braga (2000), esta configuração é explicada por dois grupos de 

fatores: de um lado, a topografia acidentada da região, que direcionou a ocupação urbana planejada 

para os vales e poucas áreas planas, ficando as encostas e morros desocupadas em um primeiro 

momento, para mais tarde abrigar ocupações irregulares. Por outro lado, a extrema concentração 

fundiária nas mãos das usinas, que escasseou e encareceu os espaços urbanizáveis.  

 

2.2.1 – Alguns aspectos sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA 

A Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) é regida pela Lei Complementar no 90 de 2006, que 

instituiu que a região é composta por quatro municípios: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e 

Santana do Paraíso. Já o Colar Metropolitano da RMVA é composto pelos municípios do entorno da 

mesma, sendo eles: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Córrego Novo, Dom 

Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, 
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Periquito, Pingo d'Água, São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e Vargem Alegre. 

Conforme a Lei Complementar, os Planos Diretores dos municípios integrantes da RMVA devem ser 

orientados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado quanto às funções públicas de interesse 

comum. Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais de um município serão 

coordenados em nível metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais envolvidos.  

A região caracteriza-se pelos contrastes socioambientais. Se por um lado é originalmente uma região 

de mata exuberante, por outro apresenta um acelerado processo de desmatamento da mesma. Em 

termos econômicos, caracteriza-se pela existência da pecuária extensiva e, mais recentemente, pela 

agricultura, mas também abriga um dos maiores parques siderúrgicos do país. Destacam-se 

remanescentes de mata nativa dividindo espaço com áreas utilizadas para reflorestamento de eucalipto, 

para uso produtivo na siderurgia e na fabricação de celulose. Nesta configuração, a RMVA se 

sobressai como um espaço inicialmente desenvolvido a partir das necessidades da indústria e sempre 

em constante transformação.  

Assim, Costa (1995) sugere algumas considerações referentes ao processo de formação da RMVA: 

  Houve uma mudança na relação cidade-campo, através da incorporação de novos espaços, dando 

novas características ao processo de urbanização. O êxodo rural foi impulsionado pelos empregos 

diretos e indiretos gerados pela indústria. 

  O processo de produção do espaço é fator determinante para a qualidade ambiental presente e futura. 

A estrutura fundiária, a qual se caracteriza pela concentração de boa parte das terras nas mãos das 

indústrias, e o êxodo rural, somados ao meio físico, condicionaram a atual situação do meio ambiente 

urbano. 

  O meio ambiente já produzido caracteriza-se por ser frágil, uma vez que mudanças nas políticas das 

empresas têm efeitos imediatos sobre como foi realizada a ocupação do espaço e sobre a qualidade de 

vida da população.  

 Novas concepções de planejamento e de políticas públicas representam uma saída para a melhoria da 

qualidade socioambiental da região, incluindo-se as condições de vida e trabalho da população. 

O processo de urbanização das cidades brasileiras possui de forma geral caráter excludente, o qual os 

direitos básicos de cidadania estão condicionados pela acessibilidade diferenciada ao trabalho e ao 

meio-ambiente urbano. A RMVA não se exclui deste processo, porém possui um caráter particular: 

possui um espaço dinâmico e contraditório, fruto do planejamento deliberado e sistemático das 

indústrias ali instaladas, seja através da produção dos espaços, ou através de outros procedimentos 

como a concentração fundiária, principalmente em Timóteo; ou ainda na capacidade de influenciar nos 

processos de gestão municipais (Costa, 1995).  
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Braga (2000), ao estudar os riscos e conflitos ambientais oriundos da implantação das indústrias na 

região do Vale do Aço, sugere que os problemas socioambientais urbanos na região podem ser 

agrupados em três grandes grupos: “o primeiro diz respeito ao comprometimento da base material-

natural sobre a qual se assenta a reprodução social do espaço urbano. Esse comprometimento é 

causado pela poluição emitida pelas indústrias ali instaladas e pela apropriação privada da natureza 

e destruição da mesma e do espaço de assentamento humano. O segundo grupo de problemas 

socioambientais apontados pela autora relaciona-se a questões em torno da qualidade coletiva da 

vida urbana, podendo-se destacar entre eles: padrões desiguais de distribuição sócio-espacial de 

equipamentos urbanos e padrões desiguais de condições de moradia”. Destaca-se que ambos foram 

condicionados a princípio pela indústria, uma vez que o planejamento inicial de Timóteo refletia a 

hierarquia interna da Acesita. Assim, o grande diferencial na distribuição sócio-espacial de 

equipamentos/serviços urbanos e condições de moradia se dá entre os bairros construídos pelas 

empresas para abrigar sua mão-de-obra, e o resto da cidade. Os bairros das empresas apresentaram 

sempre um nível maior de atendimento, enquanto o resto do município apresentou índices 

significativamente menores. O terceiro grupo apontado pela autora diz respeito às pressões 

(econômicas e populacionais) sobre as reservas naturais, principalmente sobre o Parque Estadual do 

Rio Doce. 

No caso de Timóteo, no momento em que a Acesita adquiriu aproximadamente 2/3 da área atual do 

município, essas terras eram cobertas por matas e parte pertencentes a pequenos agricultores. Destas, 

em torno de ¼ foi reservada para a usina e para zonas residenciais, sendo que o que restou foi previsto 

para reflorestamento. Assim, estabeleceu-se no município o cenário de migração campo-cidade, 

diminuindo sistematicamente as atividades agrícolas de subsistência, assim como a aceleração do 

desmatamento, com a substituição da mata original pela monocultura de eucalipto. A Acesita 

impulsionou o processo de transformação do perfil econômico da região. Mesmo que a princípio a 

usina trabalhava aquém de sua capacidade, e precisava ainda conquistar o mercado com seus produtos, 

ela fez com que o setor metalúrgico passasse a liderar o crescimento industrial da região. A partir daí, 

foi possível a diversificação das atividades existentes objetivando dar apoio à siderurgia, pela demanda 

de bens de consumo por parte dos novos habitantes dos núcleos urbanos de implantação e também 

pela demanda de bens de produção por parte da própria usina. 

O Parque Estadual do Rio Doce constitui o principal remanescente da mata original, com 35 mil 

hectares de matas e localizado às margens do Rio Doce; ou seja, do lado oposto do conjunto industrial 

do Vale do Aço. O parque possui uma importância estratégica no cenário ecológico e ambiental da 

região, uma vez que ele conserva a biodiversidade existente.  Conforme Costa (1995), o parque é um 

importante fator para minimizar os índices elevados de poluição industrial, o que o torna um elemento 
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de peso na avaliação da qualidade socioambiental presente e futura da RMVA, que está em constante 

expansão e incorporação de novas áreas.  

  

 

 

 

 

 

2.3 – HIDROGRAFIA  

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce está localizada na Região Sudeste do Brasil entre os estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo nos paralelos 17°45' e 21°15' de latitude sul e os meridianos 39°55' e 

43°45' de longitude oeste (figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 – Mapa da Bacia do Rio Doce (Sondotécnica 2007). 
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Possui uma extensão total de 853 km e uma área de drenagem com cerca de 83.400 km², dos quais 

86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante (14%) ao Estado do Espírito Santo sendo, 

portanto, uma bacia de domínio federal (ANA 2008). 

Limita-se a norte pela Serra Negra e pela Serra dos Aimorés, a oeste pela Serra do Espinhaço, a 

sudoeste e sul pela Serra da Mantiqueira, a sudeste pela Serra do Caparaó e leste pelo Oceano 

Atlântico. Os principais afluentes do rio Doce pela margem esquerda são os rios do Carmo, Piracicaba, 

Santo Antônio, Corrente Grande, Suaçuí Pequeno, Suaçuí Grande, São José e Pancas. Já pela margem 

direita são os rios Casca, Matipó, Caratinga/Cuieté, Manhuaçu, Guandu e Santa Joana. As vazões 

médias específicas na bacia são maiores nos afluentes da margem esquerda, nos trechos alto e médio 

(15 até 35 l/s km2). Por outro lado, a região de menores vazões médias específicas (05 a 10 1/s km2) 

corresponde à bacia do Suaçuí Grande. A precipitação média anual na bacia varia de 1500 mm, nas 

nascentes localizadas nas Serras da Mantiqueira e do Espinhaço, a 900 mm, na região da cidade de 

Aimorés/MG, voltando a crescer em direção ao litoral (ANA 2008). 

O Rio Doce tem sua nascente na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, onde é denominado Xopotó, até 

alcançar a cidade Senador Firmino, onde se lança no Rio Piranga. A partir da confluência deste com o 

Ribeirão do Carmo, passa a ser denominado Rio Doce (ANA 2008). 

O Rio Doce, a partir de sua nascente, tem direção geral N, dirigindo-se para o Rio São Francisco, mas 

na cidade de Governador Valadares ele toma uma curva, se direcionando para sudeste. Nas 

proximidades com o estado do Espírito Santo, ele toma a direção leste, atravessando o estado até 

alcançar a desembocadura no Oceano Atlântico. O Rio Doce possui, em grande parte de seu percurso, 

características típicas de rio de planície, com escoamento lento com largas margens distanciadas, 

baixas e alagadiças (Vasconcelos 2002). 

O município de Timóteo está inserido em duas importantes bacias do Estado de Minas Gerais: as 

bacias do Médio Rio Doce e do Rio Piracicaba.  

 

2.4 – CLIMA 

O clima da região do Médio Rio Doce pode ser classificado como tropical quente e semi-úmido. 

Apresenta temperaturas médias entre 20 e 22o graus Celsius e pluviosidade média anual variando entre 

1.250 e 1.500 mm, com chuvas concentradas no verão e estação seca com 4 a 5 meses de duração 

(Mello 1997). 
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Conforme a Fundação João Pinheiro (1978), a massa de ar atuante na região durante o verão é a Massa 

Equatorial Continental (mEc). Originada na Amazônia, ela recobre a região sudeste do país nesta 

estação, sendo responsável pelas precipitações neste período. 

O clima da região é governado pela circulação atmosférica de larga escala, que recebe influência das 

perturbações atmosféricas extratropicais e dos sistemas tropicais. As perturbações extratropicais que 

atingem a região são representadas, principalmente, pelas incursões de massas de ar frio (polares) 

provenientes do sul do continente americano. As perturbações tropicais são representadas pelos 

sistemas convectivos oriundos dos contrastes térmicos sobre o continente (Sondotécnica 2007). 

A amplitude térmica na região é pequena, de 5 a 6ºC, mas ocorrem variações nas condições térmicas, 

com temperaturas mais baixas a sudoeste (18ºC) e crescentes em direção a leste (24ºC) (Saadi 1991).  

A temperatura média não ultrapassa 27ºC nem decresce a menos de 15ºC. As temperaturas máximas 

médias estão em torno de 33ºC (meses mais quentes) e 25ºC (meses mais frios). A temperatura 

mínima média oscila entre 9,6 e 21,8ºC, respectivamente no verão e no inverno. A umidade relativa 

oscila entre 70 e 81%, configurando, desta forma, uma região úmida.  

A insolação varia de 8,5 a 5,2 horas/dia, tendo maior quantidade de luz disponível no inverno devido à 

ausência de nuvens nessa época. A precipitação é, provavelmente, o elemento climático mais 

importante na região. Esta concentra-se no período de novembro a março. Na maior parte da região a 

precipitação é superior a 1.200 mm. Somente em uma pequena faixa, na região leste da área, a 

precipitação é inferior a 1.100 mm/ano, chegando a atingir valores de 951 mm (Sondotécnica 2007).  

Quanto à demanda atmosférica, observa-se que a evapotranspiração varia de 2 a 5 mm/dia, sendo mais 

elevada no período entre outubro e abril, com os maiores valores nos meses de dezembro a fevereiro. 

Quanto ao balanço hídrico, pode ser observado que em toda a unidade há um período de déficit 

hídrico, normalmente entre abril e setembro. Portanto, há um período de seca bem definido, 

permitindo a viabilidade da agricultura no período chuvoso com pequenos riscos (Sondotécnica 2007). 

 

2.5 – GEOLOGIA  

A região do Médio Rio Doce (figura 2.3) possui a seguinte sucessão estratigráfica: rochas arqueanas 

plutônicas gnaissificadas do Complexo Mantiqueira, sequência metavulcanossedimentar também 

arqueana, atribuída ao Supergrupo Rio das Velhas e rochas metassedimentares paleoproterozóicas 

pertencentes a Suíte Metamórfica São Sebastião do Soberbo (Codemig 2000). 

Estas unidades encontram-se injetadas por granitos foliados de idade paleoproterozóica pertencentes à 

Suíte Borrachudos. Encravada em rochas do Complexo Mantiqueira e da Suíte Metamórfica São 

Sebastião do Soberbo, ocorrem rochas metassedimentares neoproterozóicas da formação São Tomé 
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(Grupo Rio Doce). Ocorrem ainda escassos diques básicos, pouco deformados, de idade duvidosa, 

além de espessos pacotes de sedimentos recentes (Codemig 2000). 

Depósitos cenozóicos estão representados principalmente por terraços sedimentares, principalmente no 

vale do Rio Doce e depósitos aluviais ao longo do Rio Piracicaba (Codemig 2000). 

Os terraços são constituídos, de forma generalizada, de sedimentos arenosos relativamente 

selecionados, com nível de seixos e sedimentos finos associados. Mello (1997) dividiu esses depósitos 

em três aloformações, denominadas da base para o topo de: 

1. Aloformação Macuco: compreende os depósitos mais antigos, compostos de sedimentos 

argilosos e areno-argilosos, amarelados a avermelhados, maciços, com nível de cascalhos grossos na 

base.  

2. Aloformação Ribeirão Santa Isabel – areias médias a grossas, argilosas, amareladas, tendo a 

base marcada por camadas de cascalhos arredondados.  

3. Aloformação Santo Antônio do Requerente – sedimentos arenosos e argilosos, oxidados, 

amarelados e avermelhados, em camadas tabulares, preservados sob uma superfície de entulhamento 

regional dos vales fluviais e cabeceiras de drenagem.  
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na região do médio Rio Doce, três compartimentos regionais de relevo (figura 2.4). Destes 

compartimentos, de orientação geral NNE-SSW, encotram-se em posição central, a Depressão 

Interplanáltica do Rio Doce, que se caracteriza como uma região ampla, de baixas altitudes e em 

algumas áreas coberta por aluviões. O relevo é marcado pela presença de colinas com topos nivelados 

(relevo de mar de morros) e altitudes variando entre 200 e 500 m, limitadas por conjuntos de serra que 

alcançam altitudes acima de 1.000 m (Mello 1997). Os dois planaltos que a margeiam, Zona de 

Colinas e Cristas (a oeste) e Zona dos Pontões (a leste), apresentam altitudes variando, 

respectivamente, ente 400 e 900 metros, e 400 e 700 metros. 

Destaca-se que toda a Região Metropolitana do Vale do Aço situa-se na borda oeste da depressão 

Interplanáltica do Rio Doce, no contato da mesma com a Zona das Colinas e Cristas (Vasconcelos 

2002). Observa-se que Timóteo se assenta na divisa da Zona de Colinas e Cristas - denominada 

Planaltos Dissecados do Leste de Minas - com a Depressão Interplanáltica do Rio Doce. 
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Figura 2.4 - Compartimentos de relevo da região do Vale do Aço e perfil geomorfológico regional (FJP 1978). 

 

As unidades geomorfológicas identificadas na região do médio Vale do Rio Doce são (Mello 1997): 

 Superfícies Aplainadas 

 Ombreiras e Terraços Reafeiçoados 

 Rampas 

 Terraço de Acumulação 

 Terraços Erosivos 

 Planícies de Inundação 

 

As Superfícies Aplainadas, conforme Mello (1997), são extensas superfícies sub-horizontais 

preservadas como divisores de águas com conformação ampla e suave. São mais comumente 

encontradas cotas elevadas, estando pouco dissecadas pela drenagem atual. Estas feições exibem o 

caráter de superfícies de aplainamento. 

As Ombreiras e Terraços Reafeiçoados são feições de interflúvios largos e suaves que estão 

localizadas no interior de vales fluviais, servindo às vezes como divisores de pequenos tributários. 

Encontram-se em posição topográfica acima do Terraço de Acumulação. 

As Rampas são formas de fundos planos de cabeceiras de drenagem e de vales de pequena ordem 

hierárquica. Apresentam geometria plana e côncava, sendo um pouco inclinadas para jusante, 

resultando numa feição de entulhamento destes pequenos vales. Conforme Mello (1997), ocorrem ao 

longo das bacias de drenagem do Médio Vale do Rio Doce e topograficamente estão na mesma cota 

do Terraço de Acumulação. 
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Os Terraços de Acumulação são uma superfície marcante de entulhamento dos vales fluviais em 

continuidade as Rampas.  Localizam-se cerca de 20 m acima dos canais fluviais principais, reduzindo-

se este desnível nas áreas mais a montante dos vales fluviais. 

Os Terraços Erosivos correspondem a um ou dois níveis escalonados de terraços fluviais situados 

topograficamente abaixo do Terraço de Acumulação. Situam-se entre 5 a 12 m acima dos cursos 

fluviais atuais. Conforme Mello (1997), essas feições são resultado de retrabalhamentos erosivos do 

Terraço de Acumulação, em fase de encaixamento da drenagem subseqüente ao evento de intensa 

sedimentação que deu origem ao entulhamento dos vales regionais. 

As Planícies de Inundação são feições deposicionais, a poucos metros acima do nível dos rios, 

acompanhando os principais cursos fluviais atuais. 

 

2.7 – VEGETAÇÃO 

A cobertura vegetal predominante do Médio Vale do Rio Doce é a Floresta Estacional Semi-Decidual, 

terminologia utilizada pelo IBGE para denominar o que é chamado de Mata Atlântica na região. 

Ocorre que a intensa devastação acabou por restringir a maior parte preservada da Floresta Estacional 

no Parque do Rio Doce. As demais matas da região correspondem a uma vegetação que sofreu 

bastantes intervenções antrópicas, restando atualmente vegetações secundárias (ANA 2008). 

 

2.8 – SOLOS 

Os tipos de solos que predominam no Médio Vale do Rio Doce são os Argissolos Vermelho Amarelo 

e Latossolos Vermelho Amarelo.  

Os primeiros ocorrem em relevo forte ondulado e montanhoso, sendo este o principal empecilho ao 

uso agrícola mais intenso. São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural e argila de 

atividade baixa (Tb), com capacidade de troca catiônica, deduzida a contribuição da matéria orgânica, 

inferior a 24 g/kg de argila. O horizonte B textural caracteriza-se pelo acúmulo de argila translocada 

dos horizontes superficiais, evidenciada pela presença de cerosidade envolvendo as unidades 

estruturais. O horizonte A é do tipo moderado, conforme conceito da atual classificação de solos usada 

no país. Têm forte a muito forte suscetibilidade à erosão, não só pelas características internas, como o 

gradiente textural entre horizontes superficiais mais arenosos e subsuperficiais mais argilosos, como 

também pelo relevo acidentado onde ocorrem (Sondotécnica 2007). 

Os latossolos vermelho amarelo também são comumente encontrados na região do Médio Vale do Rio 

Doce e, como os demais latossolos, possuem avançado estágio de intemperização. Compreende solos 



xxxi 

 

com horizonte B latossólico, situado imediatamente abaixo do horizonte A moderado. Possuem matiz 

7,5 YR ou mais amarelos na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). A 

espessura do solum (A+B) é raramente inferior a 1 m. São predominantemente distróficos, de textura 

argilosa, com pequeno incremento de argila de A para o B e com baixa relação textural B/A. Os teores 

de argila aumentam gradativamente em profundidade ou podem permanecer constantes ao longo do 

perfil. São solos com elevada macroporosidade e, conseqüentemente, com alta capacidade de 

armazenar e transmitir líquidos, diretamente relacionada com a geometria do sistema poroso. Os 

Latossolos apresentam excelente permeabilidade interna, excessiva ou muito rápida, garantindo a 

maior resistência aos processos erosivos em relação a outras classes de solos. São mais suscetíveis à 

erosão em relevos com declividade superior a 45% (Sondotécnica 2007). 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - AS CIDADES 

O processo de crescimento acelerado das cidades, aliado à ausência de infra-estrutura básica, 

acarretam o mau uso do meio físico, cujos reflexos são os impactos sobre a qualidade e segurança da 

população e dos equipamentos urbanos. O meio ambiente urbano é composto por dois sistemas inter-

relacionados: o sistema natural, constituído pelo meio físico e biológico; e o sistema antrópico, 

composto pelo homem e suas atividades. Assim, como afirma Mota (2003), “uma cidade não funciona 

como um ambiente fechado, o qual o homem pode encontrar tudo que necessita, mas sim como um 

sistema aberto, funcionando de forma dependente de outras partes do meio ambiente gera”. O que 

ocorre normalmente nas cidades é que as alterações introduzidas pelo homem no ambiente são sempre 

executadas de forma rápida e variada, não permitindo muitas vezes, que a natureza se recupere 

normalmente”. Segundo Guerra (2001), “o desrespeito ao meio físico no ambiente urbano pode ser 

analisado de diversas formas, seja através de respostas que a natureza dá ao homem, ou através da 

ausência de uma legislação ambiental pertinente”.  

O zoneamento ambiental, o planejamento urbano e a gestão territorial são procedimentos essenciais 

para melhor administrar o crescimento de uma cidade, sendo fundamental o trabalho multidisciplinar 

para determinar variáveis, avaliar, diagnosticar, compreender e prever os efeitos da ocupação humana 

sobre o meio físico, bem como sua dinâmica temporal. O zoneamento ambiental deve envolver um 

modelo que distribua as atividades em função das limitações, vulnerabilidades e fragilidades naturais, 

bem como nos riscos e potencialidades de uso (MMA 2001). O zoneamento não deve ser apenas um 

parcelamento do espaço com objetivo de estabelecer ou orientar sobre os usos permitidos, mas deve 

estar comprometido com políticas de desenvolvimento pré-estabelecidas, tendo como fundamentos o 

uso sustentável e diretrizes concretas para a sua aplicação.  O planejamento é entendido como o 

conjunto de ações de análise e de construção de propostas que ocorrem em maior escala temporal e 

espacial, enquanto gestão deve incorporar a dimensão tempo, e acompanhar as mudanças no cotidiano 

urbano, em menor escala temporal e espacial. Os dois processos devem trabalhar juntos na ordenação 

do espaço urbano, pois é necessário planejar a cidade e estudar as conseqüências das propostas para o 

conjunto urbano, enquanto as modificações ocorridas e geridas em menor escala devem ser 

contextualizadas ao planejado para a área como um todo. 

Timóteo é uma cidade que se desenvolveu em função de uma siderúrgica – Acesita. O espaço urbano 

foi produzido para atender a demanda da indústria que atraiu muitos trabalhadores para o local. Assim, 
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empregos diretos e indiretos foram surgindo e conseqüentemente o aumento da malha urbana ocorreu 

de forma rápida e sem planejamento abrangente de todo o perímetro urbano. 

 

1.2– APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA/JUSTIFICATIVA 

A presente proposta está inserida na linha de pesquisa Ordenamento Territorial e Análise de Risco 

Geológico do Programa de Pós Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Espera-se, com 

este trabalho, fornecer subsídios para avaliações urbano-ambientais de relevante interesse para o 

município de Timóteo, assim como produzir uma referência metodológica para estudos urbano-

ambientais futuros.  

As características históricas de uso e ocupação do território regional do Vale do Aço, aliadas à 

exigüidade de terras, bem como à grande ocorrência de áreas íngremes inadequadas à ocupação 

humana e o tipo de atividade industrial predominante, são alguns dos fatores que contribuem 

diretamente para o surgimento de um tipo de organização territorial marcado por conflitos 

socioambientais e situações de risco e vulnerabilidade ambiental. 

A ocupação urbana no município de Timóteo atualmente configura-se como um problema, pois o 

município carece de áreas adequadas para expansão, sendo que um dos problemas relacionados a essa 

tônica é a ocupação desordenada nas áreas de influência do Parque do Rio Doce, comprometendo a 

preservação das mesmas. Ocorre também um grande número de ocupações em locais próximos a áreas 

passíveis de erosão e escorregamentos, devidos não só a condicionantes antrópicos, mas também 

naturais. Em Timóteo, a ocupação nas incisões nos terraços pode apresentar problemas de 

desabamento no futuro. Por se tratar de uma região atrativa do ponto de vista econômico, o município 

tende a crescer cada vez mais, agravando os problemas da ocupação urbana. 

Como muitas questões relevantes do ponto de vista urbano-ambiental não foram contempladas no 

Plano Diretor do Município, isto pode agravar os problemas de ocupação oriundos da falta de 

planejamento. Assim, pretende-se com esta pesquisa, complementar os estudos já realizados pela 

prefeitura e fornecer bases para a identificação de áreas para ocupação no município, assim como 

definir os principais conflitos de uso e locais mais problemáticos do ponto de vista geológico e 

geomorfológico. Partindo deste pressuposto, pretende-se com este trabalho contribuir para o 

aprofundamento do entendimento dos aspectos geoambientais do município de Timóteo, fornecendo 

subsídios para o ordenamento territorial.  
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1.3 - OBJETIVOS E METAS 

O estudo objetivou mapear e espacializar o crescimento urbano do município de Timóteo, 

identificando sua evolução histórica. Objetiva ainda destacar áreas potenciais para ocupação e 

expansão urbana no município e analisar se os mecanismos de controle da ocupação urbana estão de 

acordo com o potencial existente e se a distribuição da população no território ocorre nas áreas mais 

favoráveis.  

Neste contexto, o uso de técnicas de geoprocessamento foi fundamental para o desenvolvimento deste 

trabalho, pois viabilizou o armazenamento e a análise dos dados que foram gerados. A tecnologia da 

informação, segundo Secondini (1988), acrescenta potencialidades às funções de pesquisa ambiental, 

tais como aquisição e elaboração de informações, formulações de previsões, e identificação de 

soluções aos problemas apresentados. Os Sistemas de Informação Geográficos, ao buscarem formas de 

trabalhar com as relações espaciais ou lógicas, tendem a evoluir do descritivo para o prognóstico. Ao 

invés de simplesmente descrever elementos ou fatos, podem traçar cenários, simulações de 

fenômenos, e apresentar propostas com base em tendências observadas ou julgadas de condições 

estabelecidas. 
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CAPÍTULO 2 
CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

2.1– LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O Município de Timóteo possui população de 79.092 habitantes (IBGE 2000) e uma área de 145,149 

Km2 , sendo grande parte ocupada pelo Parque Estadual do Rio Doce, que possui uma área de 36.970 

ha e abrange também parte dos municípios de Marliéria e Dionísio. 

 Timóteo faz parte da mesorregião Vale do Rio Doce e da microrregião Ipatinga, na porção leste do 

estado de Minas Gerais (figura 2.1). Limita-se ao norte com os municípios de Ipatinga e Coronel 

Fabriciano, a oeste com Antônio Dias, a sudoeste com Jaguaraçu, a sul com Marliéria, e a leste com os 

municípios de Caratinga e Bom Jesus do Galho. O Município está inserido na bacia Federal do Rio 

Doce e na bacia Estadual do Rio Piracicaba. Timóteo fica a 196 km de Belo Horizonte, e o acesso 

saindo da mesma, se dá pela rodovia BR 262 até João Monlevade, depois pela rodovia BR 381 até 

Timóteo. 

 

 

       Figura 2.1 - Mapa de localização do Município de Timóteo (IEF, 2005). 
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2.2 – A REGIÃO DO VALE DO AÇO 

A região do Vale do Aço teve sua origem em meados do século XIX, com os arraiais de São Sebastião 

do Alegre Timóteo e Santo Antônio do Piracicaba, que deram origem a cidade de Coronel Fabriciano, 

ambos surgidos de sesmarias obtidas por concessão, em 1832, pelo fazendeiro Francisco de Paula e 

Silva (Costa 1995).  

Em 1903 foi iniciada a obra de construção da estrada de ferro Vitória-Minas, que tinha por objetivo 

promover o escoamento da produção de café do norte de Minas. O traçado original foi modificado de 

forma que incluiu as áreas de minério de ferro da região de Itabira, então recém descoberta por 

investidores estrangeiros. A partir de 1911, quando a estrada de ferro começou a funcionar, 

estabeleceu-se uma ligação de Minas com o litoral e uma vinculação definitiva dos destinos da 

ferrovia com o escoamento e exportação do minério de ferro no estado. Costa (1995) afirma que a 

estrada de ferro ao percorrer paralelamente ao Rio Doce, compartilha com o mesmo o “papel de 

espinha dorsal do Vale do Aço, transformando o meio ambiente original, diversificando e 

incorporando mercados e produtos, fazendo surgir e consolidando entrepostos comerciais”. Este 

cenário evoluiu para o que são hoje as manchas urbanas com suas respectivas infra-estruturas 

necessárias para dar suporte à produção industrial. 

O período que antecedeu a implantação da indústria teve um papel irrelevante no cenário econômico 

da região, uma vez que a população se localizava dispersa pelos campos ocupada com atividades de 

subsistência. 

Em 1937 foi inaugurada a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira no município de João Monlevade, o 

que deu início à concentração de indústrias nas proximidades da confluência dos rios Doce e 

Piracicaba. Conforme Costa (1995), a extração de carvão vegetal com intuito de abastecer os altos 

fornos dessa siderúrgica e alimentar o sistema ferroviário, tornou-se a principal atividade econômica 

dos aglomerados populacionais que surgiram no lugar onde a mata tropical foi devastada.  

A ferrovia e a abundância de matas e minério de ferro foram fatores que contribuíram, em 1944, para a 

implantação de outra siderúrgica no então distrito de Timóteo – a Aços Especiais de Itabira - Acesita. 

Cabe ressaltar que as primeiras levas de carvão vegetal foram oriundas da Mata Tropical original, para 

posteriormente ser substituída pela floresta de eucalipto. 

A região só obteve sua relevância econômica e histórica a partir da implantação desta usina. Entre os 

anos de 1944 e 1951, a Acesita tornou-se proprietária de aproximadamente 4.153 ha, cerca de 2/3 da 

área do município de Timóteo, oriundas de terras pertencentes a pequenos produtores.  Dessa forma, 

deu-se início ao êxodo rural estimulado pelos empregos diretos e indiretos gerados pela indústria. 

A transferência do eixo dessa economia regional do setor primário para o secundário, promovido pela 

Acesita, ganhou novo impulso com a chegada da Usiminas em 1956, no distrito de Ipatinga. A 

implantação destas duas usinas siderúrgicas, assim como a produção da infra-estrutura urbana 
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necessária para o funcionamento das mesmas, transformou de forma intensa a economia agrária pré-

existente da região. Assim, deu-se início uma redistribuição espacial da população, juntamente com 

modificações profundas na estrutura fundiária tendo por consequência uma expansão crescente da 

mancha urbana.  

Partindo de uma perspectiva ambiental, neste momento ocorreu a primeira grande mudança na região: 

intensa destruição da mata original e sua substituição por áreas de pastagens e produção agrícola. 

Estas, na etapa posterior, foram substituídas em grande parte pelo reflorestamento empresarial de 

eucalipto e pelos assentamentos urbanos e industriais. 

Segundo Costa (1995), com a Usiminas, as tendências observadas nos anos 50, como a desarticulação 

das relações de produção no campo, produção de novos espaços urbanos, concentração fundiária, 

intensificação dos ganhos populacionais, crescimento econômico, dentre outras, continuaram no 

decorrer das décadas seguintes. 

Na década de 70, foram instalados grandes projetos de reflorestamento por parte da Usiminas, 

instalação da Cenibra (Celulose Nipo-Brasileira) no município de Belo Oriente, expansão da pecuária 

e consolidação do Aglomerado Urbano do Vale do Aço (AUVA), formado pelo município original, 

Coronel Fabriciano, e pelos dois municípios desmembrados nos anos 60: Ipatinga e Timóteo.  

Do processo acima descrito resultou uma configuração espacial descontínua, formada por diferentes 

núcleos em torno de um eixo direcionador composto pelas rodovias BR 381/458, pela estrada de ferro 

e pelo rio Piracicaba. Conforme Braga (2000), esta configuração é explicada por dois grupos de 

fatores: de um lado, a topografia acidentada da região, que direcionou a ocupação urbana planejada 

para os vales e poucas áreas planas, ficando as encostas e morros desocupadas em um primeiro 

momento, para mais tarde abrigar ocupações irregulares. Por outro lado, a extrema concentração 

fundiária nas mãos das usinas, que escasseou e encareceu os espaços urbanizáveis.  

 

2.2.1 – Alguns aspectos sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço – RMVA 

A Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) é regida pela Lei Complementar no 90 de 2006, que 

instituiu que a região é composta por quatro municípios: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e 

Santana do Paraíso. Já o Colar Metropolitano da RMVA é composto pelos municípios do entorno da 

mesma, sendo eles: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Córrego Novo, Dom 

Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, 

Periquito, Pingo d'Água, São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e Vargem Alegre. 

Conforme a Lei Complementar, os Planos Diretores dos municípios integrantes da RMVA devem ser 

orientados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado quanto às funções públicas de interesse 

comum. Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais de um município serão 

coordenados em nível metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais envolvidos.  
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A região caracteriza-se pelos contrastes socioambientais. Se por um lado é originalmente uma região 

de mata exuberante, por outro apresenta um acelerado processo de desmatamento da mesma. Em 

termos econômicos, caracteriza-se pela existência da pecuária extensiva e, mais recentemente, pela 

agricultura, mas também abriga um dos maiores parques siderúrgicos do país. Destacam-se 

remanescentes de mata nativa dividindo espaço com áreas utilizadas para reflorestamento de eucalipto, 

para uso produtivo na siderurgia e na fabricação de celulose. Nesta configuração, a RMVA se 

sobressai como um espaço inicialmente desenvolvido a partir das necessidades da indústria e sempre 

em constante transformação.  

Assim, Costa (1995) sugere algumas considerações referentes ao processo de formação da RMVA: 

  Houve uma mudança na relação cidade-campo, através da incorporação de novos espaços, dando 

novas características ao processo de urbanização. O êxodo rural foi impulsionado pelos empregos 

diretos e indiretos gerados pela indústria. 

  O processo de produção do espaço é fator determinante para a qualidade ambiental presente e futura. 

A estrutura fundiária, a qual se caracteriza pela concentração de boa parte das terras nas mãos das 

indústrias, e o êxodo rural, somados ao meio físico, condicionaram a atual situação do meio ambiente 

urbano. 

  O meio ambiente já produzido caracteriza-se por ser frágil, uma vez que mudanças nas políticas das 

empresas têm efeitos imediatos sobre como foi realizada a ocupação do espaço e sobre a qualidade de 

vida da população.  

 Novas concepções de planejamento e de políticas públicas representam uma saída para a melhoria da 

qualidade socioambiental da região, incluindo-se as condições de vida e trabalho da população. 

O processo de urbanização das cidades brasileiras possui de forma geral caráter excludente, o qual os 

direitos básicos de cidadania estão condicionados pela acessibilidade diferenciada ao trabalho e ao 

meio-ambiente urbano. A RMVA não se exclui deste processo, porém possui um caráter particular: 

possui um espaço dinâmico e contraditório, fruto do planejamento deliberado e sistemático das 

indústrias ali instaladas, seja através da produção dos espaços, ou através de outros procedimentos 

como a concentração fundiária, principalmente em Timóteo; ou ainda na capacidade de influenciar nos 

processos de gestão municipais (Costa, 1995).  

Braga (2000), ao estudar os riscos e conflitos ambientais oriundos da implantação das indústrias na 

região do Vale do Aço, sugere que os problemas socioambientais urbanos na região podem ser 

agrupados em três grandes grupos: “o primeiro diz respeito ao comprometimento da base material-

natural sobre a qual se assenta a reprodução social do espaço urbano. Esse comprometimento é 

causado pela poluição emitida pelas indústrias ali instaladas e pela apropriação privada da natureza 

e destruição da mesma e do espaço de assentamento humano. O segundo grupo de problemas 

socioambientais apontados pela autora relaciona-se a questões em torno da qualidade coletiva da 
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vida urbana, podendo-se destacar entre eles: padrões desiguais de distribuição sócio-espacial de 

equipamentos urbanos e padrões desiguais de condições de moradia”. Destaca-se que ambos foram 

condicionados a princípio pela indústria, uma vez que o planejamento inicial de Timóteo refletia a 

hierarquia interna da Acesita. Assim, o grande diferencial na distribuição sócio-espacial de 

equipamentos/serviços urbanos e condições de moradia se dá entre os bairros construídos pelas 

empresas para abrigar sua mão-de-obra, e o resto da cidade. Os bairros das empresas apresentaram 

sempre um nível maior de atendimento, enquanto o resto do município apresentou índices 

significativamente menores. O terceiro grupo apontado pela autora diz respeito às pressões 

(econômicas e populacionais) sobre as reservas naturais, principalmente sobre o Parque Estadual do 

Rio Doce. 

No caso de Timóteo, no momento em que a Acesita adquiriu aproximadamente 2/3 da área atual do 

município, essas terras eram cobertas por matas e parte pertencentes a pequenos agricultores. Destas, 

em torno de ¼ foi reservada para a usina e para zonas residenciais, sendo que o que restou foi previsto 

para reflorestamento. Assim, estabeleceu-se no município o cenário de migração campo-cidade, 

diminuindo sistematicamente as atividades agrícolas de subsistência, assim como a aceleração do 

desmatamento, com a substituição da mata original pela monocultura de eucalipto. A Acesita 

impulsionou o processo de transformação do perfil econômico da região. Mesmo que a princípio a 

usina trabalhava aquém de sua capacidade, e precisava ainda conquistar o mercado com seus produtos, 

ela fez com que o setor metalúrgico passasse a liderar o crescimento industrial da região. A partir daí, 

foi possível a diversificação das atividades existentes objetivando dar apoio à siderurgia, pela demanda 

de bens de consumo por parte dos novos habitantes dos núcleos urbanos de implantação e também 

pela demanda de bens de produção por parte da própria usina. 

O Parque Estadual do Rio Doce constitui o principal remanescente da mata original, com 35 mil 

hectares de matas e localizado às margens do Rio Doce; ou seja, do lado oposto do conjunto industrial 

do Vale do Aço. O parque possui uma importância estratégica no cenário ecológico e ambiental da 

região, uma vez que ele conserva a biodiversidade existente.  Conforme Costa (1995), o parque é um 

importante fator para minimizar os índices elevados de poluição industrial, o que o torna um elemento 

de peso na avaliação da qualidade socioambiental presente e futura da RMVA, que está em constante 

expansão e incorporação de novas áreas.  
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2.3 – HIDROGRAFIA  

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce está localizada na Região Sudeste do Brasil entre os estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo nos paralelos 17°45' e 21°15' de latitude sul e os meridianos 39°55' e 

43°45' de longitude oeste (figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2 – Mapa da Bacia do Rio Doce (Sondotécnica 2007). 

 

Possui uma extensão total de 853 km e uma área de drenagem com cerca de 83.400 km², dos quais 

86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante (14%) ao Estado do Espírito Santo sendo, 

portanto, uma bacia de domínio federal (ANA 2008). 

Limita-se a norte pela Serra Negra e pela Serra dos Aimorés, a oeste pela Serra do Espinhaço, a 

sudoeste e sul pela Serra da Mantiqueira, a sudeste pela Serra do Caparaó e leste pelo Oceano 

Atlântico. Os principais afluentes do rio Doce pela margem esquerda são os rios do Carmo, Piracicaba, 

Santo Antônio, Corrente Grande, Suaçuí Pequeno, Suaçuí Grande, São José e Pancas. Já pela margem 

direita são os rios Casca, Matipó, Caratinga/Cuieté, Manhuaçu, Guandu e Santa Joana. As vazões 

médias específicas na bacia são maiores nos afluentes da margem esquerda, nos trechos alto e médio 

(15 até 35 l/s km2). Por outro lado, a região de menores vazões médias específicas (05 a 10 1/s km2) 

corresponde à bacia do Suaçuí Grande. A precipitação média anual na bacia varia de 1500 mm, nas 
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nascentes localizadas nas Serras da Mantiqueira e do Espinhaço, a 900 mm, na região da cidade de 

Aimorés/MG, voltando a crescer em direção ao litoral (ANA 2008). 

O Rio Doce tem sua nascente na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, onde é denominado Xopotó, até 

alcançar a cidade Senador Firmino, onde se lança no Rio Piranga. A partir da confluência deste com o 

Ribeirão do Carmo, passa a ser denominado Rio Doce (ANA 2008). 

O Rio Doce, a partir de sua nascente, tem direção geral N, dirigindo-se para o Rio São Francisco, mas 

na cidade de Governador Valadares ele toma uma curva, se direcionando para sudeste. Nas 

proximidades com o estado do Espírito Santo, ele toma a direção leste, atravessando o estado até 

alcançar a desembocadura no Oceano Atlântico. O Rio Doce possui, em grande parte de seu percurso, 

características típicas de rio de planície, com escoamento lento com largas margens distanciadas, 

baixas e alagadiças (Vasconcelos 2002). 

O município de Timóteo está inserido em duas importantes bacias do Estado de Minas Gerais: as 

bacias do Médio Rio Doce e do Rio Piracicaba.  

 

2.4 – CLIMA 

O clima da região do Médio Rio Doce pode ser classificado como tropical quente e semi-úmido. 

Apresenta temperaturas médias entre 20 e 22o graus Celsius e pluviosidade média anual variando entre 

1.250 e 1.500 mm, com chuvas concentradas no verão e estação seca com 4 a 5 meses de duração 

(Mello 1997). 

Conforme a Fundação João Pinheiro (1978), a massa de ar atuante na região durante o verão é a Massa 

Equatorial Continental (mEc). Originada na Amazônia, ela recobre a região sudeste do país nesta 

estação, sendo responsável pelas precipitações neste período. 

O clima da região é governado pela circulação atmosférica de larga escala, que recebe influência das 

perturbações atmosféricas extratropicais e dos sistemas tropicais. As perturbações extratropicais que 

atingem a região são representadas, principalmente, pelas incursões de massas de ar frio (polares) 

provenientes do sul do continente americano. As perturbações tropicais são representadas pelos 

sistemas convectivos oriundos dos contrastes térmicos sobre o continente (Sondotécnica 2007). 

A amplitude térmica na região é pequena, de 5 a 6ºC, mas ocorrem variações nas condições térmicas, 

com temperaturas mais baixas a sudoeste (18ºC) e crescentes em direção a leste (24ºC) (Saadi 1991).  

A temperatura média não ultrapassa 27ºC nem decresce a menos de 15ºC. As temperaturas máximas 

médias estão em torno de 33ºC (meses mais quentes) e 25ºC (meses mais frios). A temperatura 

mínima média oscila entre 9,6 e 21,8ºC, respectivamente no verão e no inverno. A umidade relativa 

oscila entre 70 e 81%, configurando, desta forma, uma região úmida.  
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A insolação varia de 8,5 a 5,2 horas/dia, tendo maior quantidade de luz disponível no inverno devido à 

ausência de nuvens nessa época. A precipitação é, provavelmente, o elemento climático mais 

importante na região. Esta concentra-se no período de novembro a março. Na maior parte da região a 

precipitação é superior a 1.200 mm. Somente em uma pequena faixa, na região leste da área, a 

precipitação é inferior a 1.100 mm/ano, chegando a atingir valores de 951 mm (Sondotécnica 2007).  

Quanto à demanda atmosférica, observa-se que a evapotranspiração varia de 2 a 5 mm/dia, sendo mais 

elevada no período entre outubro e abril, com os maiores valores nos meses de dezembro a fevereiro. 

Quanto ao balanço hídrico, pode ser observado que em toda a unidade há um período de déficit 

hídrico, normalmente entre abril e setembro. Portanto, há um período de seca bem definido, 

permitindo a viabilidade da agricultura no período chuvoso com pequenos riscos (Sondotécnica 2007). 

 

2.5 – GEOLOGIA  

A região do Médio Rio Doce (figura 2.3) possui a seguinte sucessão estratigráfica: rochas arqueanas 

plutônicas gnaissificadas do Complexo Mantiqueira, sequência metavulcanossedimentar também 

arqueana, atribuída ao Supergrupo Rio das Velhas e rochas metassedimentares paleoproterozóicas 

pertencentes a Suíte Metamórfica São Sebastião do Soberbo (Codemig 2000). 

Estas unidades encontram-se injetadas por granitos foliados de idade paleoproterozóica pertencentes à 

Suíte Borrachudos. Encravada em rochas do Complexo Mantiqueira e da Suíte Metamórfica São 

Sebastião do Soberbo, ocorrem rochas metassedimentares neoproterozóicas da formação São Tomé 

(Grupo Rio Doce). Ocorrem ainda escassos diques básicos, pouco deformados, de idade duvidosa, 

além de espessos pacotes de sedimentos recentes (Codemig 2000). 

Depósitos cenozóicos estão representados principalmente por terraços sedimentares, principalmente no 

vale do Rio Doce e depósitos aluviais ao longo do Rio Piracicaba (Codemig 2000). 

Os terraços são constituídos, de forma generalizada, de sedimentos arenosos relativamente 

selecionados, com nível de seixos e sedimentos finos associados. Mello (1997) dividiu esses depósitos 

em três aloformações, denominadas da base para o topo de: 

1. Aloformação Macuco: compreende os depósitos mais antigos, compostos de sedimentos 

argilosos e areno-argilosos, amarelados a avermelhados, maciços, com nível de cascalhos grossos na 

base.  

2. Aloformação Ribeirão Santa Isabel – areias médias a grossas, argilosas, amareladas, tendo a 

base marcada por camadas de cascalhos arredondados.  

3. Aloformação Santo Antônio do Requerente – sedimentos arenosos e argilosos, oxidados, 

amarelados e avermelhados, em camadas tabulares, preservados sob uma superfície de entulhamento 

regional dos vales fluviais e cabeceiras de drenagem.  
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Interplanáltica do Rio Doce, que se caracteriza como uma região ampla, de baixas altitudes e em 

algumas áreas coberta por aluviões. O relevo é marcado pela presença de colinas com topos nivelados 

(relevo de mar de morros) e altitudes variando entre 200 e 500 m, limitadas por conjuntos de serra que 

alcançam altitudes acima de 1.000 m (Mello 1997). Os dois planaltos que a margeiam, Zona de 

Colinas e Cristas (a oeste) e Zona dos Pontões (a leste), apresentam altitudes variando, 

respectivamente, ente 400 e 900 metros, e 400 e 700 metros. 

Destaca-se que toda a Região Metropolitana do Vale do Aço situa-se na borda oeste da depressão 

Interplanáltica do Rio Doce, no contato da mesma com a Zona das Colinas e Cristas (Vasconcelos 

2002). Observa-se que Timóteo se assenta na divisa da Zona de Colinas e Cristas - denominada 

Planaltos Dissecados do Leste de Minas - com a Depressão Interplanáltica do Rio Doce. 

 

 

 

Figura 2.4 - Compartimentos de relevo da região do Vale do Aço e perfil geomorfológico regional (FJP 1978). 
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As unidades geomorfológicas identificadas na região do médio Vale do Rio Doce são (Mello 1997): 

 Superfícies Aplainadas 

 Ombreiras e Terraços Reafeiçoados 

 Rampas 

 Terraço de Acumulação 

 Terraços Erosivos 

 Planícies de Inundação 

 

As Superfícies Aplainadas, conforme Mello (1997), são extensas superfícies sub-horizontais 

preservadas como divisores de águas com conformação ampla e suave. São mais comumente 

encontradas cotas elevadas, estando pouco dissecadas pela drenagem atual. Estas feições exibem o 

caráter de superfícies de aplainamento. 

As Ombreiras e Terraços Reafeiçoados são feições de interflúvios largos e suaves que estão 

localizadas no interior de vales fluviais, servindo às vezes como divisores de pequenos tributários. 

Encontram-se em posição topográfica acima do Terraço de Acumulação. 

As Rampas são formas de fundos planos de cabeceiras de drenagem e de vales de pequena ordem 

hierárquica. Apresentam geometria plana e côncava, sendo um pouco inclinadas para jusante, 

resultando numa feição de entulhamento destes pequenos vales. Conforme Mello (1997), ocorrem ao 

longo das bacias de drenagem do Médio Vale do Rio Doce e topograficamente estão na mesma cota 

do Terraço de Acumulação. 

Os Terraços de Acumulação são uma superfície marcante de entulhamento dos vales fluviais em 

continuidade as Rampas.  Localizam-se cerca de 20 m acima dos canais fluviais principais, reduzindo-

se este desnível nas áreas mais a montante dos vales fluviais. 

Os Terraços Erosivos correspondem a um ou dois níveis escalonados de terraços fluviais situados 

topograficamente abaixo do Terraço de Acumulação. Situam-se entre 5 a 12 m acima dos cursos 

fluviais atuais. Conforme Mello (1997), essas feições são resultado de retrabalhamentos erosivos do 

Terraço de Acumulação, em fase de encaixamento da drenagem subseqüente ao evento de intensa 

sedimentação que deu origem ao entulhamento dos vales regionais. 

As Planícies de Inundação são feições deposicionais, a poucos metros acima do nível dos rios, 

acompanhando os principais cursos fluviais atuais. 
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2.7 – VEGETAÇÃO 

A cobertura vegetal predominante do Médio Vale do Rio Doce é a Floresta Estacional Semi-Decidual, 

terminologia utilizada pelo IBGE para denominar o que é chamado de Mata Atlântica na região. 

Ocorre que a intensa devastação acabou por restringir a maior parte preservada da Floresta Estacional 

no Parque do Rio Doce. As demais matas da região correspondem a uma vegetação que sofreu 

bastantes intervenções antrópicas, restando atualmente vegetações secundárias (ANA 2008). 

 

2.8 – SOLOS 

Os tipos de solos que predominam no Médio Vale do Rio Doce são os Argissolos Vermelho Amarelo 

e Latossolos Vermelho Amarelo.  

Os primeiros ocorrem em relevo forte ondulado e montanhoso, sendo este o principal empecilho ao 

uso agrícola mais intenso. São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural e argila de 

atividade baixa (Tb), com capacidade de troca catiônica, deduzida a contribuição da matéria orgânica, 

inferior a 24 g/kg de argila. O horizonte B textural caracteriza-se pelo acúmulo de argila translocada 

dos horizontes superficiais, evidenciada pela presença de cerosidade envolvendo as unidades 

estruturais. O horizonte A é do tipo moderado, conforme conceito da atual classificação de solos usada 

no país. Têm forte a muito forte suscetibilidade à erosão, não só pelas características internas, como o 

gradiente textural entre horizontes superficiais mais arenosos e subsuperficiais mais argilosos, como 

também pelo relevo acidentado onde ocorrem (Sondotécnica 2007). 

Os latossolos vermelho amarelo também são comumente encontrados na região do Médio Vale do Rio 

Doce e, como os demais latossolos, possuem avançado estágio de intemperização. Compreende solos 

com horizonte B latossólico, situado imediatamente abaixo do horizonte A moderado. Possuem matiz 

7,5 YR ou mais amarelos na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). A 

espessura do solum (A+B) é raramente inferior a 1 m. São predominantemente distróficos, de textura 

argilosa, com pequeno incremento de argila de A para o B e com baixa relação textural B/A. Os teores 

de argila aumentam gradativamente em profundidade ou podem permanecer constantes ao longo do 

perfil. São solos com elevada macroporosidade e, conseqüentemente, com alta capacidade de 

armazenar e transmitir líquidos, diretamente relacionada com a geometria do sistema poroso. Os 

Latossolos apresentam excelente permeabilidade interna, excessiva ou muito rápida, garantindo a 

maior resistência aos processos erosivos em relação a outras classes de solos. São mais suscetíveis à 

erosão em relevos com declividade superior a 45% (Sondotécnica 2007). 
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CAPÍTULO 3 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 – ORDENAMENTO TERRITORIAL  

O conceito de ordenamento territorial teve suas origens na geografia francesa da década de 1960, mais 

especificamente a escola do do aménagement du territoire (Andrade 1977). Tendo como objetivo a 

articulação das diferentes políticas públicas numa base territorial, buscou-se utilizar o arsenal teórico e 

técnico desenvolvido para a análise regional em programas de planejamento e estímulo ao 

desenvolvimento. A ambigüidade escalar própria ao conceito de região permitia intervenções 

planejadoras em diferentes escalas com a mesma metodologia. 

Moraes (1999) salienta a importância de se diferenciar de imediato os termos “ordenamento 

territorial” de “regulamentação do uso do solo”, uma vez que se trata de escalas diferentes de trabalho 

e que se referem a diferentes competências legislativas e executivas. O ordenamento territorial diz 

respeito a uma visão macro do espaço, dando ênfase a grandes conjuntos espaciais e espaços de 

interesses estratégicos ou usos especiais (zona de fronteira, unidades de conservação, reservas 

indígenas, instalações militares, municípios, dentre outros). Conforme Moraes (1999) trata-se de uma 

escala de planejamento que aborda o território nacional, tendo seu enfoque direcionado para a 

densidade da ocupação, as redes instaladas e os sistemas de engenharia existentes. É de interesse do 

ordenamento as grandes aglomerações populacionais e os fundos territoriais com suas potencialidades 

e vulnerabilidades, numa visão de contigüidade que se sobrepõe a qualquer manifestação pontual no 

território. Nesse sentido, o ordenamento territorial tem por objetivo captar grandes padrões de 

ocupação, as formas predominantes de valorização do espaço, os eixos de penetração do povoamento e 

das inovações técnicas e econômicas, assim como a direção prioritária dos fluxos. Visa estabelecer um 

diagnóstico geográfico do território, indicando tendências e aferindo demandas e potencialidades, de 

modo a compor o quadro no qual devem operar de forma articulada as políticas públicas setoriais, com 

vistas a realizar os objetivos estratégicos do governo. 

Ordenar o território necessita considerar alternativas de usos possíveis e aceitáveis. Por outro lado, 

eleger os usos mais adequados exige o conhecimento dos agentes públicos e privados que atuam em 

um dado território, de seus interesses e suas práticas de ocupação.  

Por outro lado, segundo Cendrero (1987), o ordenamento territorial pode ser definido como uma forma 

de analisar fatores físicos naturais e socioeconômicos de uma determinada área geográfica, onde se 

determina as formas de uso que são mais adequadas para as áreas analisadas, define-se a amplitude e 
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localização desses usos, e são estabelecidas normas e diretrizes para a ocupação do território e 

utilização dos recursos naturais. O viés principal do Ordenamento Territorial está inserido na ética da 

conservação dos recursos naturais objetivando um crescimento orientado e sustentado. Objetiva ainda 

localizar as atividades antrópicas existentes ou susceptíveis de serem implantadas dentro de uma 

estratégia territorial de respeito aos elementos e processos ambientais, minimizando na medida do 

possível os impactos negativos que possam ser produzidos. 

Conforme Sobreira (1995), os objetivos mais específicos da prática do ordenamento são: 

 1) definir cartograficamente os setores do território de maior qualidade ambiental a fim de conseguir 

sua preservação;  

2) propor medidas de atuação de modo a melhorar, recuperar ou reabilitar os elementos que se 

encontram degradados por atividades compatíveis com sua vocação;  

3) delimitar áreas de elevada produtividade primária, cuja vocação aconselha sua exclusão para uso 

urbano;  

4) estabelecer linhas de atuação para a utilização dos recursos insuficientemente aproveitados;  

5) por em mãos dos organismos de gestão ou administração, ferramentas de trabalho realizadas com 

critérios objetivos, de fácil manejo e que reúnam informação significativa, com o fim de orientar as 

possíveis atuações sobre o meio. 

Os aspectos geológicos mais importantes no que tange ao ordenamento territorial são a geomorfologia, 

a hidrogeologia, a pedologia, a geologia econômica, a geotecnia e os processos geodinâmicos ativos, 

além dos estudos de natureza litológica dos terrenos envolvidos, que é o condicionante fundamental de 

todos outros. Nesse sentido, os estudos de ordenamento territorial seguem as seguintes fases: 

1 – inventário de todos os elementos disponíveis de informação geológica e afins, tais como mapas 

geológicos, pedológicos, geomorfológicos, topográficos, etc; 

2 – caracterização inicial do meio físico, quando devem ser abordadas e definidas as características 

litológicas, tectônicas, geomorfológicas, hidrográficas e climáticas; 

3 – cartografia temática, de forma a facilitar a visualização do meio físico e possibilitar a análise 

posterior dos diversos aspectos envolvidos; 

4 - definição das propriedades físicas dos materiais existentes, objetivando a caracterização e 

classificação geotécnica dos terrenos, com sua respectiva representação cartográfica; 
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5 – definição, caracterização e cartografia dos recursos naturais geológicos existentes, assim como sua 

utilização mais racional; 

6 – identificação e análise dos perigos naturais – estabilidade de vertentes, erosão, inundações, etc. – 

com avaliação de riscos (perdas), quando possível, e elaboração de cartas de susceptibilidades, 

vulnerabilidades, sensibilidades, etc. 

7 – elaboração de carta síntese dos elementos geológicos, que possibilite a indicação de áreas de uso 

potencial mais adequado e as restrições às atividades indesejáveis. 

Conforme Sobreira (1995) são muitas e diversificadas as metodologias aplicadas ao planejamento, 

gestão e ordenamento territorial, sendo que podem ser agrupadas em duas grandes categorias: aquelas 

cujos aspectos geológicos não são suficientemente aprofundados e aquelas nas quais as características 

geológicas são consideradas básicas para a caracterização de outros domínios e para a definição final 

das aptidões das áreas.  

Segundo Cendrero (1987), existem três níveis distintos dentro das atividades de planejamento e 

ordenamento territorial, que dificilmente poderão ser executados seqüencialmente, além de 

representarem uma idealização e simplificação da realidade.  

A - Nível Macro - são definidas as políticas e prioridades de desenvolvimento, com a análise centrada 

em aspectos sócio-econômicos, na infra-estrutura existente e na natureza do território e recursos que 

contém. Os dados trabalhados são, sobretudo, estatísticos, representando somente os traços principais, 

numa primeira aproximação. A escala de trabalho é pequena (igual ou menor que 1:1.000.000). 

B - Nível Meso ou Regional - são definidas as áreas aptas para cada uma das atividades que se deseja 

promover na região, delimitadas as áreas mais frágeis e de maior interesse de conservação, 

estabelecidas zonas de exploração de recursos, classificando o território com base em certas 

qualidades de interesse para o planejamento, entre outros. São de especial interesse os aspectos 

relativos ao meio físico, que possibilitarão a produção de mapas de capacidade, impacto, aptidão para 

usos, conflito entre atividades, etc. A escala de trabalho desses estudos geralmente são entre 1:25.000 

e 1:200.000. 

C - Nível Micro, Local ou de Projeto - correspondente a estudos detalhados para o      planejamento 

em nível municipal ou para a implantação de projetos específicos e de características definidas. Neste 

nível são pormenorizadas as atividades a serem implantadas, definidas suas localizações, estabelecidas 

as especificações técnicas correspondentes para o desenvolvimento dos projetos, definidas as medidas 

de prevenção de impactos ambientais, etc., sendo a escala de trabalho igual ou maior que 1:10.000. 
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No ordenamento territorial, destaca-se que uma das principais etapas é o zoneamento do território de 

acordo com os diferentes níveis de risco. O zoneamento do território é a primeira etapa da 

incorporação dos riscos naturais em geral, e dos geológicos em particular. 

 

3.2 – ESTUDOS GEOAMBIENTAIS 

Os estudos geoambientais têm por objetivo levantar dados geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, 

pedológicos e de uso e ocupação com intuito de caracterizar a área de estudo quanto a suas 

potencialidades e fragilidades. Partindo deste pressuposto, ao estudar uma série de variáveis 

geoambientais busca-se um diagnóstico das unidades mapeadas, de forma que o documento final possa 

servir de subsídio ao planejamento regional e como orientação ao planejamento local mais efetivo 

(Robaina, Trentin 2005). 

O termo geoambiental foi criado para denominar a atuação dos profissionais da área de geociências no 

meio ambiente. Essa atuação contempla aplicações dos conhecimentos técnicos do meio físico aos 

diversos instrumentos e mecanismos de gestão ambiental, e utiliza a cartografia como meio de 

representação dos dados levantados. Um dos principais objetivos de um estudo geoambiental é 

fornecer a administradores, planejadores e outros profissionais que atuam na área da organização e 

desenvolvimento territorial informações integradas sobre as principais características do meio físico e 

seu comportamento frente às várias formas de uso e ocupação (Robaina, Trentin 2005). 

O zoneamento geoambiental oriundo da cartografia geoambiental, no Brasil tem sido realizado 

utilizando a bacia hidrográfica como unidade de mapeamento e tem tido aplicação intensa nos estudos 

ambientais de caráter mais amplo (Robaina, Trentin 2005). O processo de levantamento geoambiental 

tem por princípio a divisão da área de estudo em unidades de acordo com a variação de seus 

parâmetros. Assim as unidades representam áreas com heterogeneidade mínima quanto aos parâmetros 

e, em compartimentos com respostas semelhantes frente aos processos de dinâmica superficial. 

Portanto, a caracterização das condições geoambientais de uma área é importante, pois proporciona o 

reconhecimento dos processos de interação dos quadros físico, biótico e sócio-econômico, assim como 

suas potencialidades e limitações. 

 

3.3 – ZONEAMENTO  

O Zoneamento pode ser entendido como um instrumento de gestão que indica níveis de aptidão de 

cada parcela de um espaço geográfico para determinados tipos de ocupação. De acordo com o IBGE 
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(1986), o zoneamento tem por principal objetivo, a princípio, realizar divisões e classificações do 

espaço baseadas em fatores ecológicos, econômicos e sociais e, através do cruzamento dessas duas 

ordens de fatores, identificar diferentes zonas em regiões, com sua problemática específica, que serão 

objetos de propostas e diretrizes. Conforme Rosa (1996), um segundo objetivo do processo de 

zoneamento, que deverá ocorrer com uma escala de maior detalhamento, visa a organização do espaço 

no interior de cada unidade, com a indicação das áreas de preservação e das áreas liberadas à 

ocupação, obedecendo aos princípios de uma política ambiental voltada para assegurar a eficiência 

produtiva dos espaços e preservar os fluxos vivos da natureza.  

Ab’Saber (1987) afirma que o conceito de zoneamento exige uma série de entendimentos prévios e 

sua aplicação e/ou utilização em relação a um determinado espaço geográfico exige método, reflexão e 

estratégias próprias. Os pilares do zoneamento, quando aplicáveis a uma determinada área, requerem 

uma multidisciplinaridade, em função de se pretender identificar as potencialidades específicas ou 

preferenciais de cada um dos subespaços ou subáreas do território em estudo. São vários tipos de 

zoneamento, tais como o ambiental, ecológico-econômico (ZEE), urbano, de uso do solo, costeiro, 

marinho, etc.  

O Zoneamento Ambiental pode ser entendido como um instrumento de gestão que indica níveis de 

aptidão de cada parcela de um espaço geográfico para determinados tipos de ocupação. Representa 

assim a possibilidade de inserir a variável ambiental em tomadas de decisões relacionadas à ocupação 

do território, desde a formulação de estratégias sobre a ocupação até a análise de um local específico 

para a implantação de um determinado tipo de atividade. A determinação de diferentes aptidões para 

cada trecho do espaço territorial analisado, considerando o maior número possível de fatores 

ambientais relevantes para cada tipo de ocupação avaliada (industrial, expansão urbana, atividades 

rurais, etc.), além de embasamento técnico e legal, deve ser complementada por critérios expressos 

pela sociedade, por meio de uma participação intensa. Esse instrumento apresenta respostas 

essencialmente ambientais relacionadas ao uso e ocupação do solo. Trata-se de um estudo técnico que, 

legitimado pela participação da população envolvida, apresenta um grande potencial de ser a base de 

informações ambientais referência de futuras intervenções no município (MMA 2001). 

O Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE - tem por finalidade propiciar um diagnóstico preciso 

sobre o meio físico-biótico, sócio-econômico e sobre sua organização institucional e oferecer, ainda, 

diretrizes de ação, as quais deverão refletir os diferentes interesses dos cidadãos. Desse modo, ele 

objetiva um sistema de planejamento mais eficaz, onde os investimentos e esforços, tanto do governo 

quanto da iniciativa privada, sejam aplicados de acordo com as peculiaridades das zonas, as quais 

passam a ser tratadas como unidades de planejamento. O ZEE se caracteriza também por ser um 
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instrumento de planejamento do ordenamento territorial, que no Brasil, vem sendo elaborado em 

algumas regiões prioritárias de determinadas macro-regiões, especialmente na Amazônia. Sua 

concepção prevê que ele tenha mais sucesso quando aplicado em regiões pouco antropizadas 

(Steinberger 1997). Conforme a autora, na maioria dos casos, que constituem a experiência empírica 

de ZEE, os espaços urbanos foram ignorados, embora eles estejam presentes em todas as regiões 

objeto da elaboração de ZEEs, representados não só por cidades de pequeno porte como também de 

grande e médio porte em termos populacionais.  

Em Timóteo, o ZEE é aplicado nos limites da APA Serra do Timóteo, com objetivo de disciplinar o 

uso e ocupação desta área, onde foram delimitadas as Zona de Uso Agropecuário, Zonas de Vida 

Silvestre, Zona Urbana, Zona de Desenvolvimento Urbano e Zonas de Especial Interesse Social. A 

delimitação e o zoneamento da APA Serra do Timóteo tem por finalidade a conservação e a proteção 

ambiental. 

O Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo consiste no ordenamento do uso da propriedade do solo e 

das edificações, bem como de sua densidade de ocupação, nas zonas urbanas e de expansão urbana do 

município (Carvalho 1996). É de competência exclusiva do poder municipal, e é o instrumento 

obrigatório de controle do uso da terra, da densidade populacional, da localização, finalidade, 

dimensão e volume das construções, com finalidade de atender a função social da propriedade e da 

cidade. Em síntese, o zoneamento de uso e ocupação, divide a cidade em zonas homogêneas, para as 

quais são designados usos (segregados ou mistos) e especificadas as densidades de ocupação através 

de índices urbanísticos como o coeficiente máximo de aproveitamento, a taxa de ocupação máxima, os 

recuos mínimos, a área mínima dos lotes, a frente mínima dos lotes e o gabarito máximo das 

edificações. 

O Zoneamento Urbano é bastante difundido e caracteriza-se por ser também, na realidade, um 

zoneamento de uso e ocupação do solo, o qual realiza uma segregação de usos distintos, tais como 

industrial, comercial e residencial - com maior ou menor grau de flexibilidade. Conforme Carvalho 

(1996) o Zoneamento Urbano, desde sua origem, caracteriza-se como um instrumento de solução de 

conflitos de uso do solo, na disputa por espaço entre indivíduos e empresas cuja vizinhança pode ser 

excludente, como um hospital e uma casa de diversão noturna. Essa situação envolve outro processo, 

também conflituoso, de disputa entre uma alocação “natural” das funções urbanas, mediada pela 

lógica do mercado, e uma ação de regulação alocativa “artificial”, mediado pela lógica do poder 

público, que, em tese, é o interesse coletivo ou, como define a Constituição Federal e o Estatuto da 

Cidade, a função social da cidade e da propriedade urbana. No centro desses conflitos, estão os 

diferentes problemas decorrentes do processo de urbanização, como poluição, desastres ambientais 
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(enchentes, deslizamentos etc.), degradação do patrimônio, problemas de saneamento, tráfego, 

violência urbana, entre outros. Tais questões configuram o ponto central da discussão da ordenação do 

território: a disputa entre os interesses privados (de produtores e consumidores) e os interesses 

públicos (efeitos agregados, sociais e ambientais).   

Assim, entendendo a cidade enquanto cenário de lutas e disputas políticas, o zoneamento urbano 

decorre de um processo político, onde há envolvimento desigual das várias classes sociais; sendo 

determinante os interesses específicos de determinados grupos que dominam as políticas locais. 

Partindo destes pressupostos, o zoneamento é resultado de políticas que envolvem conflitos, disputas e 

interesses. 

3.4- O Plano Diretor como Instrumento de gestão territorial 

Conforme expresso no Art. 182 da Constituição Federal, o Plano Diretor é o instrumento básico da 

política municipal de desenvolvimento e expansão urbana, que tem como objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. É uma lei 

municipal obrigatória para as cidades com população superior a 20.000 habitantes. Embora a 

expressão “desenvolvimento e expansão urbana” possa ser entendida de diversas formas, o Plano 

Diretor tem se constituído basicamente em instrumento definidor das diretrizes de planejamento e 

gestão territorial urbana, ou seja, do controle do uso, ocupação, parcelamento e expansão do solo 

urbano. Além desse conteúdo básico, é freqüente a inclusão de diretrizes sobre habitação, saneamento, 

sistema viário e transportes urbanos (Braga 2000). 

A elaboração de Planos Diretores tem por objetivo servir como instrumento dos governos municipais 

para melhor planejar o desenvolvimento da ocupação urbana de seus territórios. Com o Plano são 

identificadas e analisadas, no município, suas características físicas, suas atividades predominantes e 

suas vocações, assim como os problemas e potencialidades. Assim, em conjunto com a sociedade, 

determinar a forma de crescimento a ser promovido, seus instrumentos de implementação e os 

objetivos a serem alcançados. 

Nesse sentido, para elaboração do Plano Diretor faz-se necessário o completo conhecimento da 

realidade do município. Partindo deste pressuposto, assim que é realizado o diagnóstico da situação do 

município, o governo municipal, de posse de um conjunto informações gráficas, analíticas, qualitativas 

e quantitativas terá bases concretas para tomada de decisões.   

Os primeiros Planos Diretores foram realizados no final do século XIX, em função das necessidades 

oriundas da industrialização e do desenvolvimento econômico de grandes centros europeus, como 

Roma (1908), Madri (1910-1931), Copenhague (1936), dentre outros (Nascimento, Campos 2006).  O 
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objetivo principal desses planos era de projetar e desenvolver a imagem da cidade futura, tendo em 

vista construção de vias e avenidas com capacidade de tráfego superior às necessidades de seu tempo. 

O segundo ciclo dos Planos Diretores foi compreendido entres as décadas de 50 e 70, e foi marcado 

pelo crescimento demográfico. Os Planos Diretores desse período consideraram em seus 

planejamentos o conceito de dinâmica urbana, com ênfase para o número de habitantes e previsão de 

crescimento, considerando a migração campo-cidade e calculando as necessidades presentes e futuras 

em curto prazo, de moradia, transporte, emprego, etc. (Nascimento, Campos 2006). 

O terceiro ciclo dos Planos Diretores ocorreu entre as décadas de 80 e 90, período caracterizado pela 

desaceleração do crescimento econômico e demográfico. Ainda de acordo com os autores, ocorreram 

outros fatores de influência, oriundos da política internacional, sendo eles: o surgimento da 

consciência ambiental, o fenômeno da globalização, expansão das multinacionais e o desenvolvimento 

tecnológico, com conseqüências diretas no mercado e nas condições de emprego, nas relações sociais 

e na utilização do espaço urbano. Assim, os Planos Diretores referentes a esse terceiro ciclo, tornaram-

se mais dinâmicos se comparados aos seus antecedentes, priorizando metas de menor impacto visando 

a adaptabilidade suficiente para alcançar objetivos mais consistentes e duradouros (Nascimento, 

Campos 2006). 

 

3.4.1 – Os Planos Diretores no Brasil 

As primeiras tentativas de se desenvolver um planejamento urbano no Brasil foram oriundas de 

governos locais, sendo inicialmente desenvolvidos apenas para grandes cidades para depois serem 

reproduzidos para outros núcleos. 

Belo Horizonte, foi uma das primeiras cidades planejadas no Brasil. Projetada pelo engenheiro Aarão 

Reis no período entre 1894 e 1897, Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira moderna planejada. 

O traçado original era composto por uma malha perpendicular de ruas cortadas por avenidas em 

diagonal e quarteirões de dimensões regulares com uma avenida em torno de seu então perímetro, a 

Avenida do Contorno. A planta definitiva de Belo Horizonte foi aprovada pelo Decreto no 817 de 15 

de abril de 1895.  Porém, a expansão urbana foi muito além do esperado no plano original. Previa-se 

que a cidade alcançaria a marca de 100 mil habitantes apenas quando completasse 100 anos.  No ano 

de 1997, ano do centenário, a cidade possuía mais de 2 milhões de habitantes. Esta previsão errada se 

repetiu em toda a história da cidade que jamais teve um planejamento consistente que previsse os 

desafios da grande metrópole que se tornaria. 
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Em 1964, com o governo militar, o Governo Federal assumiu a responsabilidade de planejar as 

cidades, criando o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERF-HAU).  

Conforme Nascimento e Campos (2006), apenas em meados da década de 70 que o governo incumbiu 

às municipalidades a iniciativa pela elaboração dos Planos Diretores em função da extinção da SERF-

HAU. Em 1986, com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), as autoridades 

responsáveis de elaborar os planejamentos das cidades passaram a abordar a questão ambiental e, a 

partir da Constituição de 1988, passou a vigorar o estudo ambiental para a elaboração dos planos. 

A elaboração do Plano Diretor é obrigatória no Brasil para municípios cuja população ultrapasse 20 

mil habitantes.  É de responsabilidade da prefeitura, já que se trata de um documento que irá orientar a 

ação do Executivo Municipal, e tem que ser submetido à Câmara Municipal para aprovação. Assim, 

Timóteo que possui uma população de 71.478 habitantes (IBGE 2000), teve seu plano diretor 

aprovado em maio de 2004.  

De acordo com o Plano, o território do Município de Timóteo divide-se em Zona Rural e Zona 

Urbana. A Zona Rural compreende as áreas do território municipal não incluídas no Perímetro Urbano 

de Timóteo, conforme definido pela Lei nº 1.137, de 28/12/89;  e a Zona Urbana compreende as 

demais áreas do Município e subdivide-se da seguinte forma.  

 I - Área de Proteção Ambiental Serra de Timóteo (APA), que compreende áreas sujeitas a 

Plano de Manejo, definida pela Lei n.º 2.451, de 04/06/2003; 

  II - Zona Urbana de Preservação Relativa (ZP-1), que compreende áreas não parceladas e 

não ocupadas, com declividade entre 30% (trinta por cento) e 45% (quarenta e cinco por cento), onde 

serão admitidos chacreamentos, centros de lazer, clubes recreativos, hotéis-fazenda, acampamentos e 

afins, bem como atividades de reflorestamento com fins comerciais, desde que obedecidas as normas 

municipais pertinentes e observada a obrigatoriedade de licenciamento pelo órgão municipal de 

controle ambiental. As chácaras deverão ter a área mínima de 10.000m² (dez mil metros quadrados).  

 III - Zona Urbana de Preservação Absoluta (ZP-2), que compreende áreas consideradas de 

preservação permanente pelas legislações ambientais da União e do Estado, como as ocupadas por 

matas nativas, as de proteção de nascentes e margens de águas correntes e dormentes, as de 

declividade superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e as de reflorestamento em terrenos com 

declividade superior a 30% (trinta por cento), nas quais só serão permitidas atividades relacionadas 

com as respectivas funções de preservação. 
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 IV - Zona Urbana de Interesse Econômico (ZE), que compreende áreas destinadas 

exclusivamente aos usos comerciais, industriais e de serviços. 

 V - Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), que compreende áreas nas quais há interesse 

público em ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização fundiária, ou em implantar 

ou complementar programas habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a critérios especiais de 

parcelamento, ocupação e uso do solo. 

 VI - Zona Urbana de Adensamento Restrito (ZAR), que compreende áreas parceladas ou 

ocupadas, destinadas a usos urbanos múltiplos - residenciais, comerciais, de serviço e industriais – em 

que a infra-estrutura instalada requer controle do adensamento. 

 VII - Zona Urbana Adensável (ZA), que compreende áreas parceladas ou ocupadas, destinadas 

a usos urbanos múltiplos - residenciais, comerciais, de serviço e industriais – em que a infra-estrutura 

instalada permite o adensamento. 

Destaca-se que para que a elaboração e implantação do Plano Diretor sejam bem sucedidas, é 

fundamental a participação ativa das entidades representativas da sociedade. Sem essa participação, o 

Plano corre risco de ficar sem legitimidade, situação bastante comum nos municípios brasileiros.  

Observou-se no Plano de Timóteo, que o mesmo não possui área destinadas a expansão urbana, que é 

a área de reserva para o crescimento horizontal da cidade. Sua delimitação comporta cuidados 

especiais e possui implicações urbanísticas mais delicadas e, até certo ponto, mais importantes do que 

a delimitação da própria zona urbana. Isso porque se for realizada uma má delimitação, ou nem 

mesmo a delimitação, caso ocorra expansão, os problemas da zona urbana podem vir a se reproduzir. 

Destaca-se que devem ser levados alguns critérios urbanísticos, geográficos, geológicos, sociais e 

econômicos na delimitação da zona de expansão; um dos parâmetros para isso é a Lei Federal 

6.766/79, modificada pela Lei 9.785/99, que proíbe o parcelamento do solo para fins urbanos nos 

seguintes casos: 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações; 

II - em terrenos que tenham sido aterrados com materiais nocivos à saúde; 

III - em terrenos com declividade superior a 30 %; 

IV - em terrenos com condições geológicas impróprias; 

V - em áreas de preservação ecológica. 

Assim, este item não contemplado no Plano Diretor de Timóteo e isto poderá ocasionar problemas 

urbanos futuros, que podem ser evitados. Destaca-se também que a elaboração do Plano foi um pouco 
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tardia (2004), e teve por consequência os atuais problemas oriundos da expansão desordenada, como 

as áreas de risco. 

 

3.5 – RISCO  

Nos últimos anos, houve um crescente avanço técnico-científico no que se refere ao conhecimento de 

riscos. Conforme Adams (1995) os primeiros estudos sobre risco foram do trabalho intitulado "Risk, 

uncertainty and profit" de Frank Knight, que afirmou que: " se você não sabe ao certo o que vai 

acontecer, mas sabe as chances, isso é risco, e se você sequer sabe as chances, é incerteza”. 

Para o Ministério das Cidades risco é a relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado 

processo ou fenômeno e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou econômicas sobre um 

dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco. 

Na Geologia de Engenharia, o termo risco é definido como “a possibilidade de ocorrência de um 

acidente” acidente este definido como um "fato já ocorrido, onde foram registradas conseqüências 

sociais e econômicas (perdas e danos)" (Cerri, Amaral 1998).  

Segundo Kirchhoff (2004), o risco pode ser entendido como uma categoria de análise associada, a 

princípio, às noções de incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e 

humanos em função de processos de origem natural ou antrópico. Nesse sentido, o risco refere-se à 

probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no espaço não constantes e não-determinados e à 

maneira como estes processos afetam (direta ou indiretamente) a vida humana. 

Varnes (1984), em sua proposta de definições sobre Risco Ambiental para um estudo realizado para a 

UNESCO, definiu risco da seguinte forma: Risco (R) refere-se ao “número esperado de perda de 

vidas, danos a pessoas, bens e propriedades, ou interrupção de atividades econômicas devido a um 

fenômeno natural particular”. O Risco total (Rt) pode ser expresso em termos do produto de Risco 

Específico (Rs) e Elemento em Risco (E):    Rt = (E) x (Rs) 

Sendo que: E (Elemento em Risco) é relativo à população, propriedades e atividades econômicas em 

risco em uma dada área; Rs (Risco Específico) corresponde ao grau esperado de perda devido a um 

fenômeno natural particular, podendo ser expresso em termos do produto entre Hazard e 

Vulnerabilidade (H x V); H (Hazard) corresponde à probabilidade de um fenômeno natural 

potencialmente prejudicial ocorrer dentro de um determinado intervalo de tempo e em uma dada área; 

V (Vulnerabilidade) refere-se ao grau de perda de um determinado elemento ou um conjunto de 

elementos em risco, resultante da ocorrência de um fenômeno natural de uma dada magnitude.  

Portanto, o Risco total pode ser expresso como:  Rt = (E) . (HxV) 
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Outros termos relacionados a risco precisam de destaque no que se refere a sua conceituação, devido a 

importância da homogeneização destes termos para uma compreensão maior do tema. No presente 

trabalho, serão consideradas as definições de Rocha (2006), a saber: 

 

Quadro 1 – Termos e definições relacionados a risco (Rocha 2006). 

TERMO                                         CONCEITO 
 

Acidente 
Ao contrário do conceito de risco, acidente é um fato que já ocorreu, 
evento não intencional que pode causar ferimentos, pequenas perdas e 
danos materiais e/ou ambientais, mas é prontamente controlado pelo 
sistema de gestão (exemplo: incêndio em uma indústria, controlado pelos 
bombeiros). 

 
Evento 

Assim como o acidente, evento é um fato já ocorrido, fenômeno com 
características, dimensões e localização geográfica registrada no tempo, 
onde não foram registradas conseqüências sociais e/ou econômicas 
(perdas e danos). 

Freqüência  Número de ocorrências por unidade de tempo. 
 

Desastre 
Evento não intencional que pode causar ferimentos médios e graves, 
danos materiais/ambientais razoáveis, e é parcialmente controlado pelo 
sistema de gestão (exemplo: vazamento e explosão de material 
inflamável, com contaminação de curso d’ água e solo).  

 
Hazard 

Condição ou fenômeno com potencial de ameaçar a vida humana, a 
saúde, propriedade ou ambiente, trazendo conseqüências desagradáveis. 

 
Vulnerabilidade 

 Grau de fragilidade de um dado elemento, grupo ou comunidade dentro 
de uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno ou 
processo. 

 
Área de risco 

 
 

Área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou 
induzidos que causem efeitos adversos. As pessoas que habitam essas 
áreas estão sujeitas a danos integridade físicas, perdas materiais e 
patrimoniais. Normalmente no contexto das cidades brasileiras, essas 
áreas  correspondem a assentamentos precários. 

 

Em linhas gerais, considera-se o risco como sendo vinculado a um acontecimento que pode realizar-se 

ou não. Desse modo, a existência de um risco só se constitui quando há a valorização de algum bem 

material ou imaterial, uma vez que não existe risco sem a noção de que se pode perder alguma coisa. 

Assim, ao pensar em risco, deve se considerar que alguém corre risco, isto é, a sociedade. 

 

3.6 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICAS 

O termo SIG surgiu em meados da década de 60 no Canadá e conforme Cristofoletti (1999), suas 

origens estão associadas a duas preocupações distintas: no Canadá, com a finalidade de manejar as 

informações mapeadas que estavam sendo coletadas para o levantamento do uso da terra e para 
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processá-las com intuito de avaliar as áreas disponíveis para determinados tipos de uso; e nos Estados 

Unidos, onde pesquisadores estavam com dificuldades de acessar os diferentes tipos de dados 

necessários para os modelos de transporte em grande escala e conceberam o SIG como sendo um 

sistema capaz de extrair os dados adequados a partir de banco de dados, tornando-os possíveis de ser 

analisados e apresentar os resultados sob a forma de mapas. 

As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação 

Geográficas (GIS), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao 

criar bancos de dados geo-referenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de 

documentos cartográficos. 

Existem várias discussões no meio científico quanto ao significado de SIG, tradução de GIS 

(Geographic Information System). Conforme Moura (2003), a tradução para “Sistemas de Informações 

Geográficas” induz que as informações sejam geográficas, o que não procede, uma vez que nem todas 

as informações trabalhadas são geográficas, e sim o sistema, pois os dados têm que, obrigatoriamente, 

ser representáveis espacialmente. Neste sentido, é mais indicado utilizar os termos “Sistema 

Geográfico de Informações”, “Sistema Informativo Geográfico”, “Sistema de Informações 

Geográfico” e “Sistema de Informação Geográfico”.  

Cowen (1988) afirma que, diferenciando os processos incorporados pelo termo “geoprocessamento” e 

elucidando questões sobre até onde vai a cartografia digital e onde começa a atuação de um SIG, 

verifica-se que existem diferentes tendências de conceituação ao longo da história. O autor classifica 

em CAD, SIG e uma situação intermediária, o “Computer Mapping”, que alguns autores denominam 

como “Desktop Mapping”. Nesse sentido, associa o conceito de CAD ao desenho, a representação de 

informações geográficas, usando diferentes camadas de desenhos, cores, estilo de linhas e recursos 

gráficos. Já o conceito de SIG, contempla a capacidade de produzir não só o inventário, mas também a 

análise e manipulação dos dados, o que torna possível gerar informações, e não apenas recuperá-las do 

banco de dados. O “Desktop Mapping” atua na interface entre banco de dados cartográfico e 

alfanumérico, respondendo a duas consultas básicas: “em determinado local, qual a característica?” e 

“onde está localizada tal característica?” 

Conforme Davis (2005) pode-se dizer, de forma genérica que: “Se onde é importante para seu 

negócio, então Geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho”. Sempre que o onde aparece, dentre 

as questões e problemas que precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, haverá uma 

oportunidade para considerar a adoção de um SIG. 
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3.6.1 – Análise de Multicritérios ou “Árvore de Decisões” 

A aplicação de um SIG envolve várias etapas, dentre elas a aplicação de modelos de análise espacial 

destinados à caracterização de ocorrências espaciais. Os modelos de análise espacial em SIG podem 

traçar cenários, simulações de fenômenos, com base em tendências observadas ou julgamentos de 

condições estabelecidas.  

Conforme Moura (2007), o SIG busca tentativas de representação simplificada da realidade, através da 

seleção dos aspectos mais relevantes, na busca de respostas sobre correlações e comportamentos de 

variáveis ambientais. A calibração do modelo vem como uma forma de diminuir a subjetividade, 

quando são avaliados os parâmetros envolvidos. Após este procedimento, o modelo deve passar por 

processo de verificação através de sua aplicação a uma situação conhecida, o que é mais comumente 

chamado de “validação”; apenas após esta etapa o modelo pode ser aplicado em situações em que não 

são conhecidas as saídas do sistema. 

A análise de multicritérios se baseia no mapeamento de variáveis por plano de informação e na 

definição do grau de pertinência de cada plano de informação e de cada um de seus componentes de 

legenda para a construção do resultado final. A matemática empregada é a simples Média Ponderada, 

mas existem pesquisadores que utilizam a Lógica Fuzzy1 para atribuir pesos e notas. A ponderação 

deve ser feita por knowledge driven evaluation, ou seja, por conhecedores dos fenômenos e das 

variáveis da situação avaliada, ou por data-driven evaluation, que se refere ao conhecimento prévio de 

situações semelhantes.  

A Análise de Multicritérios é também conhecida como Árvore de Decisões ou como Análise 

Hierárquica de Pesos. Segue abaixo um exemplo de cruzamento com o objetivo de construir um mapa 

de potencial de risco para geração do mapa de Síntese de Riscos a Ocupação Urbana, realizado por 

Moura(2003) resultante do cruzamento de mapas de declividades, riscos geotécnicos, faixa de domínio 

de estradas, faixa de domínio de rios e áreas já atingidas por mineração, de acordo com esquema a 

seguir (figura 3.1). Cada plano de informação recebe um peso (30%, 30%, 12%, 12% e 16%) e o 

conjunto soma 100%, segundo o procedimento de média ponderada. Além disto, cada componente de 

legenda de cada plano de informação recebe nota de 0 a 10 segundo o grau de pertinência de sua 

participação no conjunto. Assim, o plano de informação Declividades tem seus componentes de 

legenda assim ponderados: declividade de 0 a 30% - nota 0, declividade de 30 a 47% - nota 7 e 
                                                        

1 A Lógica Fuzzy (Nebulosa) é a lógica que suporta os modos de raciocínio que são aproximados ao invés de 
exatos. Nesta lógica, o raciocínio exato corresponde a um caso limite do raciocínio aproximado, sendo 
interpretado como um processo de composição de relações nebulosas. Ela difere dos sistemas lógicos tradicionais 
em suas características e seus detalhes.  
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declividade acima de 47% - nota 10, significando que a alta declividade apresenta maior grau de 

pertinência na definição do risco do que as declividades mais baixas. 

 

Figura 3.1 - Exemplo de Análise de Multicritérios ou Árvore de Decisões (Moura 2003). 

 

Outra forma de atribuição de pesos é a construção de análises baseadas por estatística, de forma que a 

identificação das situações nas quais exista baixa correlação entre as variáveis, e alta correlação com o 

fenômeno ou ocorrência a ser explicado. Isto porque se há alta correlação entre as variáveis, ambas 

estariam contribuindo da mesma forma para a explicação do fenômeno. Nesse sentido, os produtos 

gerados caracterizaram zoneamentos segundo diferentes variáveis ambientais, com identificação de 

situações especiais que caracterizam a área analisada, segundo conflitos, potenciais, riscos e 

prioridades de intervenção. 

Assim, a análise de Multicritérios se constitui numa forma de modelar os processos de decisão, ou 

seja, determina-se que decisão deve ser tomada, os eventos desconhecidos que podem afetar os 

resultados, e os próprios resultados. Partindo deste pressuposto, as abordagens multicritérios 

funcionam como uma base para discussão principalmente nos casos onde há conflitos entre os 

decisores, ou ainda, quando a percepção do problema pelos vários atores envolvidos ainda não está 

totalmente consolidada.  

Conforme Soares (2003), a análise multicritérios é desenvolvida em etapas que, em linhas gerais, 

podem ser representadas da seguinte forma: 

a) Formulação do problema. Corresponde saber sobre o que se quer decidir. 

b) Determinação de um conjunto de ações potenciais. Os atores envolvidos na tomada de decisão 

devem constituir um conjunto de ações (alternativas) que atendam ao problema colocado. 
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c) Elaboração da uma família coerente de critérios. Definição de um conjunto de critérios que 

permita avaliar os efeitos causados pela ação ao meio ambiente. Esta é uma tarefa longa, com 

sucessivas aproximações entre os objetivos desejados e a possibilidade de atendimento com os 

recursos financeiros, tempo e conhecimentos disponíveis. Para a construção de critérios, normalmente 

são utilizados elementos estruturais denominados parâmetros e indicadores. Hierarquicamente, os 

parâmetros, que são dados mais diretos e simples (geralmente dados cardinais), estariam na base da 

estrutura de construção. Em nível intermediário, se encontrariam os indicadores, representando 

conjuntos de dados de natureza diferente agregados em uma característica mais sintética (geralmente 

informações ordinais), seguidos em um nível superior pelos critérios.  

d) Avaliação dos critérios. Esta etapa é, geralmente, formalizada através de uma matriz de avaliações 

ou tabela de performances, na qual as linhas correspondem às ações a avaliar e as colunas representam 

os respectivos critérios de avaliação previamente estabelecidos. 

e) Determinação de pesos dos critérios e limites de discriminação. Os pesos traduzem 

numericamente a importância relativa de cada critério. A ponderação de critérios pode ser realizada 

através de várias técnicas como: hierarquização de critérios, notação, distribuição de pesos, taxa de 

substituição, regressão múltipla, jogos de cartas, etc. 

f) Agregação dos critérios. Consiste em associar, após o preenchimento da matriz de avaliação e 

segundo um modelo matemático definido, as avaliações dos diferentes critérios para cada ação. As 

ações serão em seguida comparadas entre si por um julgamento relativo do valor de cada ação 

Portanto, a análise de multicritérios se destina ao desenvolvimento de estudos caracterizadores da 

realidade vigente e preditivos de situações futuras.  
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CAPÍTULO 4 
METODOLOGIA 

 

A elaboração do presente trabalho seguiu as seguintes etapas, a saber: 

 4.1- INVENTÁRIO DOS DADOS EXISTENTES 

No início deste trabalho, foram realizados levantamentos e análises dos materiais e publicações 

pertinentes ao tema, tanto em aspectos básicos e fundamentais quanto ao “estado da arte”. O 

levantamento de dados foi realizado em bibliotecas públicas e virtuais, contatos com instituições – 

prefeitura Municipal de Timóteo, UNILESTE – profissionais e pesquisadores da área. Os seguintes 

dados foram levantados:  

Bases cartográficas, mapas e publicações: 

 Carta topográfica de Timóteo (Folha Coronel Fabriciano) escala 1:100:000 (IBGE, 1970);  

 Mapa geológico escala 1:100.000 (CODEMIG, 2000); 

 Imagem de satélite, resolução 1m (IKONOS, 2004); 

 Ortofotos escala 1:10.000 (CEMIG, 1989); 

 Plano Diretor de Timóteo (Prefeitura Municipal de Timóteo, 2004) 

 

4.2- ANÁLISE E PRODUÇÃO DOS DADOS PRELIMINARES 

Confecção do banco de dados cartográficos, contendo os seguintes mapas: 

 Geológico: utilizando como referência o levantamento geológico realizado pela CODEMIG 

(2000);  

 Geomorfológico: realizado por interpretação de fotografias aéreas (CEMIG, 1989) pelo 

método de estereoscopia; 

 Uso e ocupação: realizado com base na imagem de satélite IKONOS 1m (2004) pelo método 

de vetorização manual; 

 Hidrográfico: realizado por interpretação de fotografias aéreas (CEMIG, 1989) e consulta a 

carta topográfica de Timóteo (Folha Coronel Fabriciano, escala 1:100.000).  
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A escala dos mapas foi de 1:25.000 e para produção dos mesmos, foram utilizados os softwares 

AutoCad Map e Arc Gis. 

 

4.3- TRABALHOS DE CAMPO  

Ao longo da pesquisa, foram realizados três trabalhos de campos com os seguintes objetivos: 

 O primeiro foi realizado para reconhecimento e levantamento preliminar dos aspectos do meio 

físico e urbano do Município de Timóteo; 

 No segundo campo, os objetivos foram validar os mapas geomorfológico, uso e ocupação e 

hidrografia produzidos na etapa anterior; levantamento de locais potencialmente propícios a 

deflagração de acidentes geológicos (escorregamento, erosão e inundação) através de 

observações em campo e dados técnicos fornecidos pela prefeitura; identificação de áreas de 

restrição a ocupação segundo a Legislação (6766/79) e resoluções CONAMA: 302 de março 

de 2002, 303 de março de 2002 e 369 de março de 2006; 

 O terceiro e último campo, foi realizado com intuito de validar e calibrar as análises finais 

realizadas na pesquisa. 

 

4.4– INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Nesta etapa foram realizadas as seguintes análises:  

a) Delimitação das manchas da ocupação urbana do município de Timóteo em três 

diferentes épocas – 1970, 1989 e 2006, escala 1:25.000: 

Para caracterização e quantificação da evolução espacial do crescimento. A caracterização e 

quantificação da evolução espacial do crescimento urbano de Timóteo tiveram o procedimento 

realizado da seguinte forma: foi considerada como marco inicial da análise a delimitação da mancha 

urbana da carta topográfica (IBGE) de 1970. Para delimitação de 1989 foram utilizadas ortofotos 

escala 1:10.000 (CEMIG), e para a atual foi utilizada imagem de satélite Ikonos com resolução 

espacial de 1 m. Para o trabalho com as ortofotos e imagem Ikonos, a delimitação foi feita por 

interpretação visual e vetorização manual. No decorrer do processo de tratamento dos dados, foi 

necessária a conversão dos dados vetoriais em matriciais (raster). Este procedimento justificou-se pelo 

fato de que o software escolhido para esta análise, o SAGA-UFRJ (software desenvolvido para 

estudos ambientais), apresentar uma lógica de operação e métodos de análise em estrutura matricial. 

Neste formato, tem-se uma matriz de células, às quais estão associados valores que permitem 
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reconhecer os objetos sob a forma de imagem digital. Cada uma das células, denominada pixel, é 

localizada por meio de suas coordenadas (linha, coluna). Assim, é associado a cada par de 

coordenadas da matriz um par de coordenadas espaciais (x, y) ou longitude e latitude. Cada um dos 

pixels estão associados a valores e esses valores serão sempre números inteiros e limitados,  

geralmente entre 0 e 255. Os valores são utilizados para definir uma cor para apresentação na tela ou 

para impressão e também representam uma medição de alguma grandeza física, correspondente a um 

fragmento do mundo real. As coordenadas do retângulo envolvente da área são: UTM-SAD 69 - 

740000/7829000 (canto inferior esquerdo) e 763000/7843000 (canto superior direito). Com intuito de 

preparar as bases cartográficas matriciais para serem trabalhadas, foi necessário definir um tamanho 

para o pixel que fosse adequado para a escala definida no trabalho. Dessa forma foi determinado pixel 

de 10 m, pelo fato da escala definida do trabalho ser de 1:50.000 (o tamanho do pixel corresponde a 

dois décimos de milímetro na escala do trabalho). Portanto, as informações mapeadas referem-se a 

áreas de 10 por 10 m. 

 O aplicativo utilizado do SAGA foi a “Monitoria simples” que possibilita a definição da localização e 

extensão das alterações das características ambientais ao longo do tempo. Neste tipo de monitoria 

pode-se definir: a- os locais que não sofreram alteração; b- os locais onde uma determinada 

característica passou a existir; c- os locais onde uma determinada característica deixou de existir; d- os 

locais onde a característica não existia na primeira ocasião e continua sem existir na segunda. O exame 

destas alterações, uma vez cartografadas, permitiu definir, em certa medida, o sentido e a velocidade 

de progressão do fenômeno no espaço geográfico. Registros sucessivos de fenômenos ambientais, 

utilizando taxonomias correspondentes (classificações iguais ou correlacionáveis), podem ser usados 

para o acompanhamento da evolução territorial de processos e ocorrências de interesse. 

Os mapas utilizados possuem o mesmo georreferenciamento e abrangeram a mesma área geográfica, 

trabalhando-se com dois mapas de cada vez. O primeiro que foi relacionado é o que contém o registro 

mais antigo. Esta análise pode ser feita através da comparação da ocorrência da mesma característica 

ambiental ao longo de duas ocasiões registradas e contidas nos dados inventariados. Conforme Xavier 

(2004), esta estrutura de Monitoria Simples, permite definir imediatamente as seguintes instâncias; - 

Os locais que não sofreram alteração, nos quais foi mantida, portanto, a ocorrência da característica na 

segunda ocasião registrada; “era.......... e continua sendo..........”; 

 - Os locais onde a característica passou a existir, por não ter sido registrada na primeira ocasião; “não 

era.......... e passou a ser..........”; 

 - Os locais onde a característica deixou de existir, tendo sido registrada apenas na primeira ocasião; 

“era.......... e deixou de ser.........”; 
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 - Os locais onde a característica não existia na primeira ocasião e continua sem existir na segunda; “não 

era........... e continua sem ser..........”. 

Ainda conforme Xavier (2004) é considerada outra categoria a qual representa as classes da legenda 

que se deseja visualizar no mapa final sem que estas áreas façam parte da monitoria, permanecendo 

inalteradas nos dois registros. Estas classes são marcadas como BLOQUEIOS, indicando as classes 

que não apresentam relação com o que está sendo monitorado, mas necessitam ser evidenciadas no 

mapa final (nesta pesquisa são os limites do parque do Rio Doce e de sua zona de amortecimento, o rio 

Piracicaba e o limite municipal), para fins de acabamento. 

Assim, com o método de “monitoria simples” foi possível quantificar a evolução da mancha urbana de 

Timóteo em três diferentes épocas,o que possibilitou um melhor entendimento da lógica do 

crescimento urbano do local. 

b) Produção do mapa síntese de Infra-Estrutura Urbana do Município de Timóteo, escala 

1:25.000: 

 Para produção deste mapa, foi utilizado o módulo AVALIAÇÃO do Software SAGA, pelo método da 

Árvore de Decisões. Este módulo consiste num processo de superposição de mapas, através de um 

esquema de pesos e notas (média ponderada), para a geração de estimativas de riscos e potenciais, sob 

forma de um novo mapa. Para produção do mapa Síntese de Infra-Estrutura Urbana (básica) foi 

utilizado dados do setor censitário (IBGE 2000) no qual as variáveis foram: coleta de lixo, rede de 

esgoto e rede de água. O método consiste na atribuição de pesos, que somam 100% a cada variável 

componente da análise e, internamente, na atribuição de notas que podem ir da escala de 0 a 10 ou de 

0 a 100, para cada componente de legenda da variável. Como o somatório final tem que ser 100, os 

pesos foram distribuídos conforme grau de importância. As notas foram distribuídas seguindo o 

critério de que quanto menor a área servida da infra-estrutura em questão, menor a nota. Destaca-se 

ainda que as notas foram definidas pela autora da presente pesquisa, de acordo com conhecimento 

prévio das questões que foram ponderadas.  O resultado é a classificação de 1 (baixa infra-estrutura) a 

10 (alta infra-estrutura). A legenda que foi bloqueada significa que não entrou na análise. O mapa e a 

estrutura das notas estão mais bem exemplificados no capítulo 6. 

c)   Produção do mapa Síntese do Potencial de Ocupação urbana do município de Timóteo, 

escala 1:25.000: 

 Para tal, foi utilizado como base o mapa geomorfológico e o mapa Síntese de Infra-Estrutura Urbana. 

Para produção do mesmo, foi utilizado o mapa de feições geomorfológicas do município e o mapa 

Síntese de Infra-Estrutura Urbana, através do mesmo método de Árvore de Decisões, que foi utilizado 
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para compor o mapa de Infra-Estrutura. Seguindo a mesma metodologia de médias ponderadas, o 

mapa Geomorfológico teve um peso maior que o de Infra-Estrutura, por se considerar que o meio 

físico condiciona de forma mais direta a ocupação. O mapa de Infra-Estrutura obteve um peso menor, 

pelo fato de que onde o meio físico possibilita a ocupação (sem riscos), a infra-estrutura pode ser 

criada. O mapa, bem como o “tronco” da árvore de decisões está exemplificado no capítulo 6. 

d) Proposição de um novo zoneamento para o Plano Diretor: 

Estudo de conflito de restrições da ocupação e Plano Diretor. Através do módulo Assinatura do 

SAGA, foi realizada uma análise comparativa. A assinatura é usada para definir as características e a 

planimetria de área(s) delimitada(s) pelo usuário (Xavier 1982). A partir de uma ocorrência de 

interesse (áreas de terraço, por exemplo), é realizada uma varredura dos planos de informação 

existentes, de forma que seja identificado o que ocorre naquela geografia em relação aos temas 

abordados (Moura 2003). Assim, foi assinada cada legenda do mapa do Plano Diretor sobre o mapa de 

Potencial de Ocupação Urbana, para verificar onde, no mapa de potencial, ocorrem as diversas zonas 

do Plano Diretor, e a porcentagem.  

Para produção dos mapas e das análises foi utilizado o laboratório de Geoprocessamento da UFMG e 

os softwares Auto CadMap, Arc Gis e SAGA.  

 

4.5 - ETAPA FINAL 

 Análise dos resultados; 

 Elaboração da dissertação de mestrado. 
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Fluxograma síntese das etapas metodológicas: 
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CAPÍTULO 5 
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL 

 
 5.1 – HIDROGRAFIA  

As principais bacias hidrográficas dentro da malha urbana são dos córregos Timóteo, Timotinho, 

Atalho e Limoeiro, e todas possuem padrão de drenagem dentrítico. As bacias mais adensadas do 

ponto da ocupação urbana são as dos córregos Timóteo e Timotinho, estando seus cursos bastante 

alterados pela ação antrópica, com boa parte retificada. A bacia do córrego Limoeiro possui um padrão 

de ocupação irregular, sendo adensado em alguns trechos e em outros pontos ocorrendo ocupações 

desordenadas. Segue abaixo o mapa com as bacias delimitadas (figura 5.1).  

Parte do município faz parte do Parque do Rio Doce o qual possui um conjunto de 150 lagos naturais. 

Conforme Pflug (1969) a formação desse sistema de lagos está relacionada à barragem de pequenos 

vales tributários do Rio Doce, em suas desembocaduras, pelo acúmulo de clastos grossos, associando 

esta evolução a uma fase de clima semi-árido. Estes vales tributários do Rio Doce teriam sido 

formados, em fase anterior, pela dissecação de uma antiga superfície de aplainamento, sob condições 

climáticas semi-úmidas. Ainda conforme o autor, o preenchimento dos vales represados como lagos 

permanentes foi oriundo das condições tropicais semi-úmidas atuais; assim a formação do sistema de 

lagos foi atribuída a um desenvolvimento policíclico em conseqüência de mudanças climáticas 

ocorridas no Quaternário. De acordo com Mello (1997), a origem dos lagos está associada ao 

afogamento de tributários de menor ordem a partir da barragem de duas desembocaduras por uma 

intensa sedimentação nos canais principais, sendo esta definição, a mais bem aceita atualmente. 

Estudos mais recentes apontam que condicionantes neotectônicos foram determinantes na formação 

dos lagos.  
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Figura 5.1 – Mapa das bacias hidrográficas do Município de Timóteo. 
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5.2 – GEOLOGIA E PEDOLOGIA 

Conforme dados do Projeto Leste (Codemig 2000) referentes à Folha Coronel Fabriciano foram 

observados na região domínios geológicos que possuem idades superiores a 2,5 bilhões de anos, que 

correspondem à fase final de formação das rochas profundas dos continentes, até as formações 

sedimentares atuais que se formaram entre 570 milhões de anos e 1,6 bilhões de anos atrás, situadas 

nos leitos dos rios (figuras 5.2 e 5.3).  

As rochas mais antigas correspondem aos gnaisses do Complexo Mantiqueira, seguido do granito 

açucena. O primeiro localiza-se na porção central do município, já o segundo se localiza na porção 

sudoeste da área urbana e onde se encontra o Pico do Ana Moura. Os gnaisses possuem cor cinza e 

granulação fina e média e possuem estrutura bandada.  O granito açucena possui granulação média e 

grossa, cor cinza claro e cinza rosado. É mesoscopicamente constituído de quartzo, feldspato, biotita, 

anfibólio e granada, conforme dados do Projeto Leste (Codemig 2000). Foram observados 

afloramentos de granito no bairro Ana Moura na porção sudoeste do município (figura 5.4 a,b). 

 

 

Figura 5.2 – Coluna estratigráfica local (Codemig 2000).  
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Figura 5.3 – Mapa geológico (Codemig 2000).  
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Figura 5.4 – a) Afloramentos de granito açucena b) Pico do Ana Moura e bairro Ana Moura. 

 

Os xistos e quartzitos da Formação São Tomé constituem a Serra do Timóteo, na porção leste do 

município, mais especificamente na bacia do Córrego Limoeiro. Os xistos possuem uma granulação 

fina a média e coloração de intemperismo vermelho arroxeado. Mesoscopicamente são compostos de 

quartzo, biotita, muscovita, feldspato, e ocasionalmente, sillimanita e/ou granada. Os quartzitos 

constituem intercalações nos xistos e gnaisses; podem ser pouco foliados, recristalizados, 

laminados/bandados e micáceos. A granulação varia de fina a média e possuem cor branco-amarelada 

(Codemig 2000). Não foram observados afloramentos nessa porção do município. 

As formações mais recentes datam do Período Quaternário, sendo representadas por depósitos 

sedimentares denominados aluviões e terraços aluviais. Os aluviões são formados por depósitos de 

sedimentos arenosos, siltosos e argilosos, encontrados, principalmente, as margens do Rio Piracicaba 

(figura 5.5 a,b). Os terraços aluviais são depósitos constituídos basicamente por intercalações de areia 

fina argilosa e argila silto-arenosa nos níveis mais profundos e aterro argilo-siltoso, areno-argiloso, 

muitas vezes com presença de detritos vegetais e pedregulhos em suas camadas mais superficiais, 

conforme dados de sondagens fornecidos pela empresa PROJESOL estando estas distribuídas pelas 

regionais Leste, Norte, Sul e Sudoeste e apresentando profundidade média de 10 a 15 metros.  

 

 

 

a b 
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Figura 5.5 – a) Corte em depósito areno-argiloso. b) Depósito areno-argiloso do Rio Piracicaba.  

 

Esses depósitos sedimentares são de origem fluvial e evidenciam alterações no nível de base dos 

córregos no município e dos rios Piracicaba e Doce. Essas e outras características evidenciam 

movimentos neotectônicos, que resultaram no rebaixamento considerável do nível de base dos rios da 

região (Santos 2008).  

Com relação à cobertura de solos, destaca-se que ocorre na maior parte do município latossolos. 

Coberturas coluvionares ocorrem em alguns pontos na base de encostas. Depósitos de tálus foram 

encontrados apenas na porção oeste do município (figura 5.6 a,b).  Nos terraços, a predominância é de 

solos flúvicos (figura 5.7 a,b).  

 

   

Figuras 5.6- a) Perfil de latossolo. b) Depósito de tálus e coberturas coluvionares. 

 

a b 

a b 
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Figura 5.7 – a) Perfil típico de latossolo  b) Solo flúvico, trecho do Córrego Timotinho. 

 

5.3 – GEOMORFOLOGIA 

Para caracterizar a geomorfologia do município de Timóteo, foram utilizadas, primeiramente, fotos 

aéreas na escala de 1:30.000 da CEMIG  para os trabalhos com fotointerpretação. Após esta etapa, os 

dados gerados foram validados em campo. 

Regionalmente, Timóteo localiza-se na divisa da Zona de Colinas e Cristas - denominada Planaltos 

Dissecados do Leste de Minas - com a Depressão Interplanáltica do Rio Doce. A estrutura geológica 

do município propiciou a formação de um relevo formado por serras, e morros alongados, 

correspondendo a feições do tipo pão de açúcar, como o Pico do Ana Moura. No geral, essas formas 

de relevo apresentam declividade acentuada, porém as vertentes de alguns morros isolados 

apresentam-se suaves.  

A abordagem dos aspectos geomorfológicos na escala de 1:25.000 permitiu caracterizar quatro 

unidades geomorfológicas: Terraços Aluviais, Aluviões, Morros e Colinas e Incisões nos terraços .  

Segue abaixo mapa contendo as unidades morfológicas observadas no município (figura 5.8). 

a b 
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Figura 5.8 – Mapa Geomorfológico do município de Timóteo (fotointerpretação e campo 2008). 
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5.3.1 – Terraços Aluviais 

Os Terraços estão distribuídos na maior parte dos vales do município, sendo inclusive, onde 

predomina a ocupação urbana, a qual acompanha o relevo plano. Apresenta altitudes variando de 260 

m a 280 m. Conforme descrito do item de geologia, são depósitos de origem aluvial com profundidade 

de 15 m podendo atingir 20 m (Mello 1997). As declividades variam de 0 a 30%. Corresponde ao 

nível de terraço superior (T3) descrito por Meis (1979). Conforme a autora existem quatro níveis de 

terraços, os quais dispõe de três níveis de rampas coluviais: 

 A rampa R3, de maior altitude, pleistocênica, está associada a depósitos provenientes de fluxos de 

lama e detritos; 

 A rampa R2, intermediária, de idade “neo-pleistocênica”, estabelece relação com um terraço de 

agradação T3, cujos depósitos, que podem atingir até 35 metros de espessura; 

 A rampa R1, inferior, provavelmente do Pleistoceno Superior, exibe colúvios sobrepostos a um terraço 

de erosão T2.  

Um terraço T1 e um degrau To representam os níveis fluviais holocênicos. O terraço T3 inclui os 

lagos que compõe parte da morfologia do Parque Estadual do Rio Doce. 

Em alguns pontos são mais amplos, como os que ocorrem nas bacias dos córregos Timóteo e 

Timotinho, na porção central do município. Nos vales mais fechados eles caracterizam-se por ser mais 

encaixados, como nas bacias dos córregos Atalho (porção oeste do município) e Limoeiro (porção 

leste do município).  

A transição da unidade Terraço para a de Morros e Colinas é marcada por intervenções antrópicas, 

onde ocorrem cortes nas bases das encostas com intuito de aumentar o terreno causando problemas de 

ordem geotécnica (figura 5.9 a,b). 

   

Figuras 5.9 – a) Ocupação urbana em terraço aluvial b) Corte na base de encosta. 

a b 
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5.3.2 - Aluviões 

Os Aluviões (figura 5.10) representam um relevo plano e encontram-se as margens do Rio Piracicaba 

e são compostos de sedimentos inconsolidados arenosos e areno-argilosos, estando ocupados em 

alguns trechos. Apresentam altitudes que variam de 220 m a 240 m, e declividades entre 0 a 5%.  

 

 

Figura 5.10 – Aluvião, margem do Rio Piracicaba. 

 

5.3.3 – Morros Colinas 

A unidade morros e colinas distribui-se em toda a área do município e é a maior unidade mapeada em 

extensão. Caracterizam-se por serem alongados e feições do tipo pão de açúcar também ocorrem, 

como por exemplo o Pico do Ana Moura.  Os declives se encontram acima dos 30%.  As litologias 

desta unidade são o Granito Açucena, Xisto e Biotita Gnaisse. Esta unidade destaca-se por alguns 

processos geodinâmicos superficiais instalados, como feições erosivas e ravinamentos (figura 5.11 

a,b). Ocupações de risco também ocorrem nesta unidade. 

   

Figura 5.11 – a) Ravinamento na unidade Morro e Colinas  b) Ocupações desordenadas nas encostas.  

a b 
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5.3.4 – Incisões nos terraços 

As incisões nos terraços são pequenos vales escavados na unidade terraço e possuem sua origem 

relacionada com a neotectônica ocorrida na região. Ocorrem sempre cortando as unidades nos terraços, 

sendo por vezes mais amplas, outras mais estreitas. A forma mais ampla e extensa localiza-se na bacia 

do córrego Timotinho, seguida das que ocorrem nas bacias dos córregos Timóteo e Limoeiro. Nestes 

casos, elas se caracterizam por fundos planos e vertentes íngremes. Na bacia do córrego Timotinho a 

largura atinge em alguns trechos aproximadamente 160 m. As de menor extensão ocorrem nas bacias 

dos córregos Alegre e Atalho e Caçador, e a de menor largura que atinge aproximadamente 20 m, 

localiza-se na bacia do córrego Limoeiro. A composição do material tanto nas vertentes quanto no 

fundo são argilas aluvionares recentes. Destaca-se que esta unidade está, em muitos pontos, bastante 

alterada pela ação antrópica, ocorrendo ocupações de diversos padrões em suas margens, aterros, 

escavações, plantações (figura 5.12 a,b).  

 

  

Figura 5.12 – a) Incisões nos terraços, com ocupações nas vertentes, b) Situação de risco. 

  

5.4 – VEGETAÇÃO 

Na área urbana de Timóteo observou-se capoeiras, cultura de eucalipto, pastagens e floresta 

secundária. Mas a cobertura vegetal expressiva encontra-se no Parque do Rio Doce, que são as 

Florestas Estacionais Semi-Deciduais. Abrangem a maior área contínua desta mata no Estado de 

Minas Gerais, e uma das maiores do Brasil. Sua vegetação é composta por matas primárias e 

secundárias. No que diz respeito à mata secundária, esta se originou por processos sucessórios 

produzidos a partir de incêndios ocorridos na década de 60 (Britto 2003). Segundo o Decreto Estadual 

nº 25.342/86, o Parque Estadual do Rio Doce (PERD) está enquadrado como uma Unidade de 

Conservação Ambiental na categoria de Parque Estadual Florestal.  

a b 
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De acordo com dados do IEF, foram delimitadas 10 categorias de vegetação, na região do parque do 

Rio Doce. 

1. Mata alta primária, com epífitas vasculares  

2. Mata alta  

3. Mata média alta, com bambuzóides e graminóides  

4. Mata média secundária, com bambuzóides a graminóides  

5. Mata baixa, com solo exposto  

6. Arvoredo, com escrube a árvores baixas  

7. Campo sujo (savana altigraminota sazonária, com arbustos e árvores baixas) 

8. Samambaial (campo de fetos altos)  

9. Tabual  

10. Campo curti-ervoso, parcialmente submerso (vegetação aquática)  

 

5.5 – PROCESSOS GEODINÂMICOS 

O município de Timóteo foi assolado no ano de 2006 por intensas chuvas que ocasionaram acidentes 

geológicos e geológico-geotécnicos. São diversos os problemas oriundos da falta de planejamento 

urbano, que na maior parte das vezes leva a uma má utilização do meio físico. A falta de preocupação 

com as peculiaridades geológicas e geomorfológicas locais, o crescimento acelerado da malha urbana 

após a consolidação do complexo industrial do Vale do Aço e a tardia intervenção de políticas 

públicas de planejamento urbano, ajudaram a compor alguns cenários de risco no município. 

Com intuito de diagnosticar e prognosticar a ocorrência de processos geodinâmicos foi possível 

localizar espacialmente as atuais áreas onde ocorrem os processos, e onde poderá haver deflagração de 

acidentes geológicos. 

No município de Timóteo, a análise da susceptibilidade e riscos a processos geológicos foi apoiada em 

observações e descrições pontuais de campo, fotointerpretação e dados fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de Timóteo. Assim, foi tomado por base elementos litoestruturais e morfológicos.  

Como produto, foi um mapa de susceptibilidade aos processos geológicos, representando as áreas mais 

prováveis de sua ocorrência (figura 5.13).  



Garcia, P.B.2010 Uso e Ocupação do Solo Urbano em Timóteo: uma Abordagem Geoambiental 

 

52 

 

As áreas consideradas no município foram as vertentes das incisões nos terraços como susceptíveis a 

escorregamentos e as bases das encostas, classificadas como propícias a escorregamentos associados a 

cortes, erosões e ravinamentos. Não foi realizada a hierarquização dos graus de risco em decorrência 

da indisponibilidade de dados mais precisos sobre as ocorrências. 
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Figura 5.13 – Mapa das áreas suscetíveis a deflagração de acidentes geológicos (campo, fotointerpretação e 
Prefeitura Municipal de Timóteo 2008). 
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5.5.1- Análise dos Processos Geodinâmicos 

Os problemas de ordem geológica e geotécnica tiveram sua análise apoiada em observações em campo 

de vários aspectos como tipo de material (colúvio, solo residual, aterro, etc.), morfologia da encosta, 

uso e ocupação do solo (interferências antrópicas nas redes de drenagem, cortes em encostas e aterro) 

e indicativos de movimentação nos terrenos, tais como cicatrizes de escorregamento e feições 

erosivas. Com relação a inundação, foi realizada uma análise morfométrica com intuito de apontar as 

bacias mais propícias para esse tipo de risco.  

 

5.5.1.1 - Escorregamentos 

Os escorregamentos são caracterizados por movimentos rápidos com limites laterais e profundidade 

bem definidos. Podem envolver solo, saprolito, rocha e depósitos. São subdivididos em função do 

mecanismo de ruptura, geometria e material que mobilizam. O principal agente deflagrador desse 

processo são as chuvas (Ministério das Cidades 2006). De acordo com a Defesa Civil, ocorreram no 

município de Timóteo no ano de 2006 os chamados escorregamentos planares na porção oeste do 

município no bairro Ana Moura; sua geometria caracteriza-se por uma pequena espessura e forma 

retangular estreita.  

Podem vir a ocorrer no município, nas margens das incisões nos terraços, escorregamentos 

ocasionados pela má prática de uso e ocupação do solo nesses terrenos. Construções localizadas até o 

limite das margens das incisões se tornaram áreas susceptíveis a escorregamentos (figura 5.14). 

Também podem vir a ocorrer escorregamentos nas encostas devido a cortes realizados na base das 

mesmas, tornando áreas extremamente instáveis. Esses cortes são realizados com intuito de se 

aumentar o terreno e ocorrem na transição da unidade terraço aluvial com morros e colinas (figuras 

5.15 a,b). 

   

Figura 5.14 - Cortes na base das encostas.  

a b 
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Figura 5.15 – Construção em vertente das incisões nos terraços. 

 

5.5.1.2 – Erosão 

Os processos erosivos são caracterizados, muitas vezes, pela forte influencia antrópica, e comumente 

estão associados a episódios de escorregamentos. As características geológico-geotécnicas dos 

materiais determinam o grau de erodibilidade dos terrenos. A fisiografia da área determina a 

vulnerabilidade ao escoamento superficial. Em Timóteo, observou-se que nas encostas onde o 

substrato rochoso é o Granito Açucena ocorrem mais processos erosivos que nas demais, onde o 

substrato rochoso é outro (figura 5.16). Ocorrem também, principalmente, devido a retirada da 

cobertura vegetal e à concentração do escoamento superficial. Observaram-se processos erosivos na 

Bacia do Córrego Timotinho e nos bairros Novo Tempo e Ana Moura. 

 

Figura 5.16 – Erosão linear e ravinamentos, bacia do Córrego Timotinho.  
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5.5.1.3 – Inundação 

Objetivando levantar dados sobre a vulnerabilidade das bacias frente ao uso e ocupação e, 

principalmente, risco a inundação, foi realizada uma analise morfométrica das bacias do município. 

O comportamento hidrológico de uma bacia dentro de um espaço urbano é afetado pelas ações 

antrópicas, uma vez que, ao intervir no meio natural o homem interfere nos processos do ciclo 

hidrológico. O objetivo principal desta análise foi de observar se as bacias possuem tendência a 

inundação, formação de cursos d água no caso de chuvas torrenciais, e de erosão das margens no caso 

de córregos não retificados. 

Partindo deste pressuposto, os parâmetros utilizados para as bacias do município de Timóteo foram 

analisados levando-se em conta que as mesmas encontram-se dentro de uma área urbana.  Foram 

delimitadas e analisadas nove bacias hidrográficas que possuem ocupação urbana sendo determinados 

os seguintes parâmetros: 

a) Número de canais  

b) Comprimento total dos canais 

c) Altitude máxima da bacia 

d) Altitude mínima da bacia 

e) Área da bacia 

f) Perímetro da bacia  

g) Comprimento do canal principal 

h) Amplitude altimétrica da bacia: corresponde à diferença altimétrica entre a altitude da 

desembocadura e a altitude do ponto mais alto situado em qualquer lugar da divisória topográfica 

(Schumm 1956). 

i) Fator de forma: indica se a bacia tem tendência a inundação. A forma pode também atuar sobre 

alguns dos processos hidrológicos, ou sobre o comportamento hidrológico da bacia. É expresso 

pela fórmula (Horton 1945): 

F = A/L2 

F = fator de forma 

A = área da bacia 

L = comprimento do eixo da bacia (da foz ao ponto extremo mais longínquo no espigão). 
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j) Densidade de drenagem: esse índice fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia, 

sendo expresso pela relação entre o somatório dos comprimentos de todos os canais da rede pela 

área da bacia. Conforme Christofoletti (1980) valores menores que 7,5 km/km2 apresentam baixa 

densidade de drenagem. Valores entre 7,5 e 10,0 Km/Km2 apresentam média densidade. Já os 

valores acima de 10,0 km/km2 apresentam alta densidade. É expresso pela fórmula: 

Dd = Lt/A 
Dd = densidade de drenagem 

Lt = comprimento total dos canais 

A = área da bacia 

 

k) Densidade hidrográfica: Indica a capacidade em gerar novos cursos d`água (Christofoletti 1969). 

É expressa pela fórmula: 

Dh = Nt/A 

Nt = número total de canais 

A = área da bacia 

m) Razão de relevo: é a relação entre a amplitude altimétrica e o comprimento do canal principal da 

bacia (Schumm 1956). Quanto maior a razão de relevo maior será o escoamento superficial. 

 

É expressa pela fórmula: 

Rr = H/Lx100 
Rr = relação de relevo 

H = amplitude altimétrica 

 L = comprimento do canal principal 

 

n) Coeficiente de manutenção: Indica a área de drenagem necessária em quilômetros ou metros 

quadrados, para sustentar um quilômetro ou metro linear de canal (Schumm 1956). É expresso 

pela fórmula: 

Cm = (1/Dd) x 1000 
Cm = coeficiente de manutenção 

Dd = densidade de drenagem 
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Tabela 5.1 – Valores dos parâmetros morfométricos por bacia (Parte 1)  

Bacias Área (km 2) Perímetro (km) Ordem Número de 
canais 

Alegre 5,61 10,81 3o 35 

Atalho 8,21 13,05 4o 96 

Caçador 3,09 8,36 30 23 

Pedreira 1,36 5,30 3o 7 

Licuri 3,65 8,68 3o 14 

Limoeiro 18,67 19,96 4o 101 

Timóteo 14,63 18,20 4o 105 

Timotinho 16,15 27,84 4o 216 

sem nome 2,31 7,30 2o 20 

 

 

Tabela 5.2 – Valores dos parâmetros morfométricos por bacia (Parte 2) 

Bacias 
Comprimento 

total dos canais 
(km) 

Altitude máxima 
da bacia (m) 

Altitude mínima 
da bacia (m) 

Amplitude 
altimétrica da 

bacia (m) 

Alegre 15,18 669 220 449 

Atalho 27,59 935 229 707 

Caçador 10,43 550 240 310 

Pedreira 3,22 559 229 330 

Licuri 7,85 481 247 234 

Limoeiro 52,67 700 217 483 

Timóteo 44,82 756 253 503 

Timotinho 61,27 935 240 695 

sem nome 7,12 500 240 260 

 
 

Tabela 5.3 – Valores dos parâmetros morfométricos por bacia (Parte 3) 

Bacias 
Distância 

vetorial do canal 
principal (km) 

Comprimento do 
canal principal 

(km) 

Densidade de 
drenagem 
(km/km2) 

Densidade 
hidrográfica 

(n/km2) 

Alegre 3,52 5,57 2,70 6,23 

Atalho 5,06 5,59 3,36 11,69 

Caçador 3,16 3,45 3,37 7,44 
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Pedreira 1,69 1,92 2,36 5,14 

Licuri 2,32 2,73 2,15 3,83 

Limoeiro 7,15 9,86 2,82 5,40 

Timóteo 5,24 6,45 3,06 7,17 

Timotinho 9,29 12,39 3,79 13,37 

sem nome 2,36 3,20 3,08 8,65 

 
 
Tabela 5.4 – Valores dos parâmetros morfométricos por bacia (Parte 4) 

Bacias Fator de forma Razão de relevo 
(%) 

Coeficiente de 
manutenção 

(m2/m) 

Alegre 0,40 8,06 370,37 

Atalho 0,30 12,62 297,61 

Caçador 0,29 8,98 296,73 

 Pedreira 0,37 17,18 423,72 

Licuri 0,53 8,57 465,11 

Limoeiro 0,31 4,89 354,60 

Timóteo 0,48 7,79 326,79 

Timotinho 0,17 5,60 263,85 

sem nome 0,27 8,12 324,67 

 

 Bacia do Córrego Alegre 

A bacia do Córrego Alegre é de 3o ordem e possui um padrão dentrítico. Apresenta um baixo valor de 

densidade de drenagem, indicando que tem maior propensão a infiltração e menor para escoamento 

superficial, assim, pouca propensão a erosão. O valor obtido para o índice razão de relevo também 

indica que a bacia tem de média a baixa propensão ao escoamento superficial. De acordo com o 

resultado do índice densidade hidrográfica a bacia apresentou alta capacidade para geração de novos 

cursos d água e boa capacidade para formação e manutenção dos mesmos. Possui baixa tendência a 

inundação. 

 Bacia do Córrego Atalho 

A bacia do Córrego Atalho é de 4o ordem, e possui um padrão dentrítico. Seu córrego principal não é 

canalizado e possui baixa tendência ao escoamento superficial, mesmo que o resultado para o índice 
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de razão de relevo tenha sido alto. Isso ocorre devido a cobertura vegetal da bacia e o uso e ocupação, 

pois não é uma bacia adensada. Possui baixa tendência a inundação. 

 Bacia do Córrego Caçador 

A bacia do Córrego Caçador caracteriza-se por intensa urbanização e por possuir seu córrego principal 

canalizado. É uma bacia de 3o ordem e possui padrão dentrítico. Apesar dos resultados obtidos de 

densidade de drenagem e razão de relevo terem sido baixos, o escoamento superficial é alto devido a 

retificação de seu córrego principal. Não possui tendência a inundação e no caso de chuvas torrenciais, 

tem grande capacidade para geração de novos cursos d água e de formação e manutenção dos mesmos. 

 Bacia do Córrego da Pedreira 

Esta é uma bacia de 3o e possui seu padrão de drenagem dentrítico. Seu córrego principal não é 

canalizado e encontra-se em sua nascente uma pedreira em atividade. Apresenta boa capacidade para 

formação e manutenção de seus cursos d água, e possui baixa tendência a inundação. Possui baixa 

tendência ao escoamento superficial. 

 Bacia do Córrego Licuri 

A bacia do Córrego Licuri tem seu uso e ocupação desordenado e sem planejamento. É uma bacia de 

3o ordem e possui padrão dentrítico. Possui baixa tendência ao escoamento superficial o que aponta 

maior concentração de águas pluviais na bacia e possui tendência a inundação, conforme o resultado 

obtido para o fator de forma. Não apresenta grande capacidade para geração de novos cursos d água e, 

das bacias analisadas, é que tem menor capacidade para formação e manutenção de seus cursos d água. 

Seu córrego principal não é canalizado. 

 Bacia do Córrego Limoeiro 

Encontra-se dentro da Área de Proteção Ambiental – APA Serra do Timóteo. É uma bacia de 4o ordem 

e possui padrão dentrítico. Seu córrego principal não é canalizado. Possui tendência a inundação e 

baixa propensão ao escoamento superficial, o que indica maior concentração de águas pluviais na 

bacia. Possui grande capacidade para geração de novos cursos d’água. 

 Bacia do Córrego Timotinho 

É uma bacia muito adensada e urbanizada, ocorrendo ocupações desordenadas em alguns pontos. É de 

4o ordem e possui padrão de drenagem dentrítico. De acordo com o resultado para densidade 

hidrográfica, possui alta capacidade para geração de novos cursos d água, e boa capacidade para 

formação e manutenção dos mesmos. Não tem tendência a inundação. O resultado para densidade de 
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drenagem foi baixo, indicando pouca tendência ao escoamento superficial, porém este resultado pode 

ser relativizado nos trechos onde o córrego principal é canalizado. 

 Bacia do Córrego Timóteo 

É uma bacia caracterizada por ser densamente edificada e urbanizada. Possui seu padrão de drenagem 

dentrítico e é de 4o ordem. Não possui tendência a inundação e tem baixa tendência ao escoamento 

superficial. Possui alta capacidade para geração de novos cursos d água e boa capacidade de 

manutenção dos mesmos, em caso de chuvas torrenciais.  O córrego principal é canalizado em alguns 

trechos. 

 Bacia do Córrego Sem Nome 

É uma bacia pouco urbanizada e edificada. Caracteriza-se por ser de 2o ordem e tem padrão dentrítico. 

Não tem tendência a inundação e possui grande capacidade para geração e manutenção de cursos d 

água. 

Das bacias analisadas, duas (Bacias dos córregos Licuri e Limoeiro) apresentaram tendência a 

inundação, conforme os resultados obtidos para fator de forma. A maioria possui capacidade para 

geração de cursos d água no caso de chuvas torrenciais e praticamente todas apontaram baixos índices 

para densidade de drenagem, o que indica baixa tendência ao escoamento superficial e erosão nas 

margens. Deste parâmetro excetuam-se as bacias que possuem seu córrego principal retificado. 

 

5.6 – USO DO SOLO  

Para caracterização do uso e ocupação do solo em Timóteo (figura 5.17), foram extraídas informações 

da imagem de satélite IKONOS, resolução de 1 metro, concomitantes com trabalhos de campo para 

validação. Segue em anexo o mapa em formato maior. As descrições foram feitas tomando por 

delimitação as bacias hidrográficas. As classes de uso e ocupação consideradas são as seguintes: 

 

5.6.1 - Área urbana 

Com relação às áreas edificadas, observou-se que as áreas mais adensadas localizam-se nas bacias dos 

Córregos Timóteo e Timotinho.  A porção sul da bacia do Córrego Timóteo é a região de onde se 

originou o primeiro núcleo urbano e possui algumas construções irregulares em encostas (figura 5.18 

a,b). Ambas caracterizam-se por possuir um padrão de médio de construção.  
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Figura 5.17 – Mapa de Uso e Ocupação do Município de Timóteo. 
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Figura 5.18 a,b – Padrão típico de construção observado na bacia do Córrego Timóteo.  
 

 A região denominada como Acesita (figura 5.19), localizada na porção norte do município e da bacia 

do Córrego Timotinho, possui um padrão de construção mais elevado e é o local que se desenvolveu 

após a instalação do complexo industrial da Acesita (indústria). É uma região servida de infra-

estrutura urbana, bastante adensada, e onde se localiza o comércio principal, empresas, bancos, casas 

de alto padrão, etc.   

Ao longo da bacia do Córrego Limoeiro o padrão de construção é baixo, com exceção de alguns 

bairros (Alphaville e Recanto Verde); é uma bacia pouco adensada. Na bacia do Córrego Licuri o 

padrão de construção e ocupação é extremamente desordenado e baixo e é uma bacia bastante 

adensada (figura 5.20 a,b). 

Já na porção oeste, a bacia do Córrego do Atalho, caracteriza-se por possuir ocupações esparsadas 

com predominância de chácaras. É uma bacia com baixo padrão de urbanização e pouco adensada. 

 

 
Figura 5.19 – Região da Acesita, norte da bacia do Córrego Timotinho.  

a b 
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Figura 5.20 a,b – Bacia do Córrego Licuri no bairro Macuco, padrão desordenado de ocupação. 

 

 

5.6.2 - Área industrial  

Na porção norte do município, à margem do Rio Piracicaba, situa-se a siderúrgica ACESITA.  

 

5.6.3 - Cobertura vegetal 

Do ponto de vista da cobertura vegetal, as florestas estacionais, seguidas das capoeiras, ocupam a 

maior parte da área do município, respectivamente 2.843 ha e 1.379 ha, aproximadamente. As 

pastagens seguem após em predominância, ocupando aproximadamente 1.312,42 ha. As matas ciliares 

são pouco expressivas devido ao processo de urbanização, ocorrendo em pontos isolados. Observou-se 

ocorrência de solo exposto em todo o município em pequenas extensões, sendo o mais expressivo na 

porção sudeste, correspondendo à área de manejo de eucalipto, conforme observado na imagem de 

satélite.  

 

5.6.3.1 – Unidades de Conservação 

 Parque Estadual do Rio Doce – PERD: 

O Parque Do Rio Doce - PERD foi criado em 1.944 pelo então governador do Estado Sr. Benedito 

Valadares Pinheiro. O projeto inicial pertencia ao então Arcebispo de Mariana Dom Helvécio Gomes 

de Oliveira, que ao realizar uma visita a pastoral de Marliéria ficou impressionado com floresta que 

hoje pertence ao parque. Os trabalhos de demarcação da referida área foram iniciados em março de 

1936 e ficaram a cargo do Engenheiro Herculano Mourão. Tiveram como ponto de partida a 

confluência dos rios Doce e Piracicaba. Depois de concluída a medição da área, o Parque Florestal foi 

a b 
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oficialmente criado através do Decreto 1.119 de 14 de julho de 1944. Este referido Decreto 

determinou que a Secretaria da Agricultura elaborasse o Regulamento do Parque, o que, no entanto, só 

ocorreu em 1960.  

O PERD está sob jurisdição do Instituto Estadual de Florestas que possui 82% de sua área sob seu 

domínio. Possui 35.976,43 ha, um perímetro de 120 km e abrange 14,1% do município de Timóteo, 

2,6% do município de Dionísio, e 83,3% do município de Marliéria.  

 APA Serra de Timóteo: 

Localizada entre as bacias dos Córregos Limoeiro (a leste) e Timóteo, possui uma expressiva área 

preservada de Floresta Estacional Semi-Decidual, porém já apresenta algumas áreas de pastagem e de 

floresta em regeneração. Esta APA Serra do Timóteo foi criada pela Lei N.º 2.451/03 (06/06/2003), 

sendo constituída por terras públicas e privadas, abrangendo uma área de 44 km2 (Santos 2008). 

 

5.6.4 - Afloramentos rochosos  

Ocorrem afloramentos na porção oeste do município, sendo o ponto mais expressivo o pico do Ana 

Moura. Este possui declividade extremamente acentuada. 
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CAPÍTULO 6 
ANÁLISE DA OCUPAÇÃO 

 

6.1 - O MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 

Na década em que a usina Acesita foi instalada, foi criada uma área urbana ao entorno dela também 

chamada Acesita, prevista para abrigar cerca de 3.000 mil moradias. Esta surgiu a partir de cinco 

núcleos inicialmente isolados: o primeiro viria a ser o futuro centro comercial de Acesita, originando-

se a partir de uma série de construções de apoio direto a usina, erguidas em torno da sede e da capela 

da fazenda. Os primeiros núcleos habitacionais planejados pela usina já traziam para o espaço urbano 

a hierarquia existente no interior da mesma, uma vez que um bairro foi projetado para abrigar o 

pessoal operacional, enquanto outro foi para abrigar o pessoal técnico especializado, com habitações 

de melhor padrão arquitetônico.  

Atualmente Timóteo apresenta problemas urbanos correlacionados com o crescimento desordenado, 

acarretando ocupações em áreas de risco, somados a alguns problemas do meio físico natural. A 

população de baixa renda, assim como nos demais centros urbanos brasileiros, tende a construir suas 

moradias em áreas de baixo valor econômico, como nas encostas, que são terrenos em equilíbrio 

transitório, suscetíveis a remodelação por agentes naturais e antrópicos. Assim, a ocupação nessas 

áreas leva, na maioria das vezes, à retirada da vegetação, a movimentação da terra, a alteração do 

regime de escoamento e infiltração e a deposição irregular de lixo e entulho, os quais podem levar a 

movimentos de massa no local. Observou-se também, em visita a campo, cicatrizes de escorregamento 

e casas construídas próximas a cursos d água, e nas vertentes das incisões. 

Com relação ao aspecto econômico, o município tem uma receita mensal (média) de R$ 4,5 milhões. 

O Produto Interno Bruto (PIB) gira entorno de R$ 424 milhões e o PIB per capita é superior a R$ 7,5 

mil. São mais de 18 mil habitantes que fazem parte da população economicamente ativa, distribuída 

em mais de 200 estabelecimentos industriais, 2.000 estabelecimentos comerciais e 3.500 prestadores 

de serviços. O setor secundário se destaca com mais de 54% da população economicamente ativa. No 

setor primário, Timóteo apresenta uma área de 3.807 hectares, com aproximadamente 77 

estabelecimentos rurais. A criação de bovinos ultrapassa 940 cabeças, e com produção de leite na faixa 

de mais 440 mil litros, 120 toneladas de milho, 12 toneladas de feijão, 50 toneladas de banana, 40 

toneladas de mel e 50 kg de própolis produzidos anualmente (Prefeitura Municipal de Timóteo 2008). 

De acordo com os indicadores de habitação e saneamento (IBGE 2000) Timóteo possui 18.870 

domicílios particulares permanentes; deste montante, 91,4% possuem fossa séptica ligada à rede geral 

de esgoto, 91% estão ligados a rede geral de abastecimento de água e 94,9% possuem acesso ao 

serviço de coleta de lixo. 
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Com relação à dinâmica demográfica, esta se caracteriza, atualmente, por uma sensível diminuição das 

taxas de crescimento no município de Timóteo, associada a elevadas taxas de crescimento urbano nos 

municípios do seu entorno imediato (Costa 1995).  Destaca-se que a população em 1970 era de 

32.760, passando para 50.607 em 1980, 58.298 em 1991, para no ano 2000 atingir 71.478 habitantes 

(IBGE 2000).  

Conforme a Constituição Federal de 1988, a elaboração do Plano Diretor é obrigatória para municípios 

com população superior a 20 mil habitantes. O município de Timóteo teve seu Plano aprovado no dia 

sete de maio de 2004. Cabe ressaltar que o Plano deveria ter sido elaborado bem antes da referida data, 

o que evitaria os atuais problemas urbanos decorrentes do crescimento sem planejamento adequado. 

 

6.2 – EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO 

Na década de 1940, data em que a usina Acesita foi instalada, o então distrito de Timóteo (que 

pertencia ao município de Coronel Fabriciano) começou seu processo de expansão urbana. Conforme 

já descrito acima, foi criada uma área urbana planejada em torno da Acesita, homônima à mesma, que 

supriu esta demanda, originando, neste momento, uma série de construções de apoio direto à usina. 

Cabe ressaltar que esta área urbana caracterizava-se por possuir a mesma hierarquia do interior da 

usina. Esta configuração inicial se caracterizava por cinco núcleos isolados, dando origem a alguns dos 

atuais bairros de Timóteo (figura 6.1).  

 

Figura 6.1 – Esboço do município de Timóteo referente à década de 1940, escala 1:100.000 (Costa 1979).  

 

A população de Timóteo era predominantemente rural, dedicada a atividades de subsistência, e o 

cenário era de mata tropical vasta e exuberante. Nas décadas de 1950 e 1960 este quadro se modificou 

de forma intensa, ocorrendo a inversão do quadro populacional, com a população deixando de ser rural 

e passando a ser predominantemente urbana. Este processo foi impulsionado pelos empregos diretos e 

indiretos gerados pela usina. Destaca-se que nestas décadas, a mata foi intensamente devastada para, 

num primeiro momento, servir de carvão vegetal para a usina e em seguida deu-se início ao 

reflorestamento empresarial. Cabe ressaltar que no final da década de 1950, no então distrito de 
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Ipatinga, vizinho de Timóteo, foi instalada outra usina de grande importância industrial e econômica, a 

Usiminas, o que foi determinante para o crescimento urbano da região como um todo. Assim, a 

expansão urbana no município de Timóteo, foi acompanhada pela devastação de florestas e o 

surgimento de áreas de ocupação desordenada, entre outros fenômenos.  

Com o intuito de visualizar a evolução da mancha urbana num período de aproximadamente três 

décadas, foi realizada uma delimitação da área urbana de Timóteo nas datas de 1970, 1989 e 2004. 

Utilizou-se para esta delimitação a base do IBGE 1970, na escala 1:100.000, ortofotos de 1989 

(CEMIG, escala 1:10.000) e Ikonos de 2004 (resolução de 1 m). 

Na década de 1970 o cenário em Timóteo era de uma população urbana de 29.919 habitantes e a rural 

2.850 habitantes. A partir daí, começou o processo de conurbação da mancha urbana de Timóteo com 

os núcleos urbanos da Acesita.  Em 1989, a mancha urbana de Timóteo já havia se ligado com os 

núcleos urbanos da Acesita, apresentando um crescimento de aproximadamente 15 %, o que equivale 

a 133,18 km2 (figura 6.2). Cabe ressaltar que na referida década houve um desaceleramento na taxa de 

crescimento da população, fenômeno este ocorrido em todo o Brasil devido a fatores diversos, tais 

como diminuição das taxas de natalidade, ingresso da mulher no mercado de trabalho, entre outros. No 

período compreendido entre os anos de 1989 e 2004, a cidade se expandiu. O aumento da mancha 

urbana foi de aproximadamente 4%, o que equivale a 39,60 km2 em relação à mancha urbana de 1989 

(figura 6.3). Destaca-se que atualmente a concentração fundiária na mão da usina e o plantio de 

eucalipto) agravaram o caráter eminentemente urbano do município.  

Partindo deste cenário, foram iniciadas as análises acerca das conseqüências da expansão urbana em 

Timóteo. A cidade expandiu-se em direção ao núcleo urbano da Acesita e também para oeste e leste. 

Destaca-se que a expansão urbana acarretou diversos impactos no meio físico natural do município. 

Devido à topografia acidentada da área, a população tendeu a se instalar, inicialmente, ao longo dos 

vales e nas áreas planas. Posteriormente, muitas vezes sob a forma de ocupações irregulares, a 

população passou a povoar as encostas e margens de cursos de água. Assim, muitos dos problemas 

atuais urbanos estão correlacionados com situações de risco, como escorregamentos e inundações. 

 Outro fato que cabe destacar é a expansão em direção ao Parque do Rio Doce, com a ocupação 

ocorrendo dentro dos limites da zona de amortecimento do mesmo. Destaca-se que esta zona foi 

delimitada tendo por finalidade a preservação do parque, não sendo adequada sua ocupação por áreas 

urbanas.  
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Figura 6.2 - Evolução do crescimento urbano de Timóteo de 1970 a 1989. 
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Figura 6.3 - Evolução do crescimento urbano de Timóteo de 1989 a 2004.  

 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, v. 67, n. 284, 92p. 
 

71 
 

6.3 – CONFLITOS DE USO DO SOLO 

         6.3.1.  Zona de amortecimento X Ocupação  

Zona de amortecimento é definida como o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade, de acordo com a Lei n° 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC. Ainda de acordo com esta Lei, a área de uma unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural e a zona de amortecimento destas 

unidades, uma vez definida, não podem ser transformadas em zona urbana (IEF 2005). 

A zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) se estende por territórios de nove 

municípios, totalizando 61 mil hectares (IEF 2005) e foi delimitada com base nas bacias hidrográficas, 

principalmente na porção oeste, onde os cursos d’água drenam para o interior do parque. Conforme 

estudo realizado pelo Projeto Doces Matas (IEF 2005), foram realizados levantamentos acerca das 

comunidades que vivem na zona de amortecimento do PERD, e analisadas relações, percepções, 

demandas e expectativas dessas comunidades em relação ao Parque. No município de Timóteo as 

comunidades são: Alphaville, Recanto Verde, Macuco e Licuri.  

Segundo o estudo Doces Matas, a população que vive nos bairros Alphaville e Recanto Verde reside 

há menos de 9 anos no local. São ocupações recentes, refletindo uma tendência de crescimento da 

mancha urbana naquela direção. O bairro Alphaville apresentou os melhores indicadores de infra-

estrutura, possuindo 100% de energia elétrica, de serviços de água e esgoto e de coleta de lixo, 

enquanto o bairro Recanto Verde apresentou taxa de 98%. Essa situação privilegiada decorre das 

características de formação daqueles bairros de Timóteo, nos quais a infra-estrutura foi planejada, 

tendo sido instalada antes de sua ocupação (IEF 2005). Estes bairros, Alphaville e Recanto Verde, 

apresentam uma pressão demográfica maior, abrigando trabalhadores ligados às atividades produtivas, 

técnicas ou administrativas, do setor siderúrgico, por se situarem mais próximas do aglomerado 

urbano do vale do aço.  

Com relação ao bairro Macuco, este apresenta uma ocupação desordenada e não planejada, tendo por 

foco uma migração impulsionada pela procura de um melhor padrão de vida e emprego. Observou-se, 

também em Macuco, que as residências localizam-se muito próximas do limite do PERD, o que 

agrava mais a situação de conflito. O bairro apresenta um dos níveis de renda mais baixos da região 

(IEF 2005). 

O bairro Licuri apresenta um elevado percentual de imigração, em decorrência da ligação por asfalto 

com Timóteo e tende a apresentar um ritmo expressivo de crescimento populacional. A população 

residente neste local se concentra nas atividades do setor primário e a renda familiar acompanha a 

média do estado de Minas Gerais. Destaca-se também na comunidade de Licuri propriedades rurais 

dos chefes de domicílios, as quais são dadas algum tipo de uso econômico (IEF 2005).  
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 Em relação às desvantagens trazidas pelo Parque foram citados pelos habitantes, que nunca o 

visitaram, os perigos de queimadas e incêndios, excessos da Polícia Florestal, com abuso de 

autoridade, e a proximidade do Parque com as comunidades, o que prejudica a resolução dos 

problemas locais de saneamento.  

 

6.3.2-  APP de drenagem X Ocupação  

As APPs são destinadas à proteção dos corpos hídricos. Essa nomenclatura é indicada pelo Código 

Florestal para identificar as áreas que devem ser mantidas com cobertura vegetal.  

A ocupação urbana nas faixas que margeiam os cursos d`água é bastante comum nas cidades 

brasileiras. Em Timóteo ela ocorre praticamente em toda a área urbana e possui um caráter peculiar em 

muitos trechos em função da geomorfologia local, onde a ocupação na faixa de APP de drenagem 

caracteriza-se por coincidir com as vertentes das incisões. Outro ponto a destacar é que, ao contrário 

da maioria das cidades brasileiras onde predomina a população de baixa renda nestas faixas, em 

Timóteo observou-se tanto ocupação de baixo, quanto de alto padrão de construção.  

A lei de Parcelamento do Uso do Solo (Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979) determina que “em 

áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis, até a sua correção”, não é permitido o parcelamento do solo, bem como “em terrenos 

alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento 

das águas”. Assim seria correto afirmar que, do ponto de vista da legislação, existe um conflito entre 

áreas de APP e a ocupação urbana.  

Porém, de acordo com a resolução CONAMA no 369, de 28 de março de 2006, artigo 9o, a intervenção 

ou supressão de vegetação nas faixas de APP pode ocorrer se, dentre outras finalidades, servirem para 

regularização fundiária, desde que cumpram os seguintes requisitos e condições: 

I - ocupações de baixa renda predominantemente residenciais; 

II - ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona Especial de Interesse Social- ZEIS 

no Plano Diretor ou outra legislação municipal; 

III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes critérios: 

a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura urbana implantada: malha viária, 

captação de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento 

de água, rede de distribuição de energia; 

b) apresentar densidade demográfica superior a cinqüenta habitantes por hectare; 

Assim, a maioria das APPs ocupadas em Timóteo se enquadram nesta resolução CONAMA no 369, 

cabendo analisar apenas a situação do ponto de vista ambiental: os impactos ambientais, risco de 

escorregamentos e inundações. Hoje, essas áreas estão fragilizadas e em muitos trechos podem ser 
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consideradas áreas de instabilidade, em decorrência da implantação de construções nas vertentes das 

incisões.  

Outra situação observada são as ocupações também nas áreas consideradas suscetíveis a inundações. 

Nesse caso, as ocupações se caracterizam pela proximidade aos cursos de água (figura 6.4). Os dois 

tipos de situação fazem com que a APP não cumpra mais sua função de acordo com a legislação que 

as criou. São áreas ambientais de extrema importância e que hoje estão totalmente descaracterizadas e 

fragilizadas. 

 

Figura 6.4 - Ocupações nas faixas de APP de drenagem.  

 

6.4. PLANO DIRETOR 

O Plano Diretor do município de Timóteo possui por principais premissas: 

“...expressar as exigências fundamentais de ordenamento do território municipal, de forma a definir 

adequadamente a função social da propriedade e assegurar a predominância do interesse público; 

contribuir para o desenvolvimento econômico do Município, de forma compatível com o bem estar 

social da população e a qualidade do meio ambiente; contribuir para a preservação, proteção e 

recuperação dos patrimônios natural e cultural do Município; assegurar que o desenvolvimento da 

área de influência do Parque Estadual do Rio Doce se faça de forma racionalmente compatível com 

os propósitos desta unidade de conservação; criar condições favoráveis à participação da população 

nas questões de interesse público do Município; contribuir para a adequada apropriação social dos 

benefícios gerados pelos investimentos públicos.”  

Seguem abaixo as zonas definidas pelo Plano Diretor e suas especificações, bem como suas 

delimitações no mapa (figura 6.5): 

“I - Área de Proteção Ambiental Serra de Timóteo (APA), que compreende áreas sujeitas a Plano de 

Manejo, definida pela Lei n.º 2.451, de 04/06/2003. 

II - Zona Urbana de Preservação Relativa (ZP-1), que compreende áreas não parceladas e não 

ocupadas, com declividade entre 30% (trinta por cento) e 45% (quarenta e cinco por cento), onde serão 
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admitidos chacreamentos, centros de lazer, clubes recreativos, hotéis-fazenda, acampamentos e afins, 

bem como atividades de reflorestamento com fins comerciais, desde que obedecidas as normas 

municipais pertinentes e observada a obrigatoriedade de licenciamento pelo órgão municipal de 

controle ambiental. 

III - Zona Urbana de Preservação Absoluta (ZP-2), que compreende áreas consideradas de 

preservação permanente pelas legislações ambientais da União e do Estado as ocupadas por matas 

nativas, as de proteção de nascentes e margens de águas correntes e dormentes, as de declividade 

superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e as de reflorestamento em terrenos com declividade 

superior a 30% (trinta por cento), nas quais só serão permitidas atividades relacionadas com as 

respectivas funções de preservação. 

IV - Zona Urbana de Interesse Econômico (ZE), que compreende áreas destinadas exclusivamente aos 

usos comerciais, industriais e de serviços; 

V - Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), que compreende áreas nas quais há interesse público em 

ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização fundiária, ou em implantar ou 

complementar programas habitacionais de interesse social e que se sujeitam a critérios especiais de 

parcelamento, ocupação e uso do solo. 

VI - Zona Urbana de Adensamento Restrito (ZAR), que compreende áreas parceladas ou ocupadas, 

destinadas a usos urbanos múltiplos - residenciais, comerciais, de serviço e industriais – em que a 

infra-estrutura instalada requer controle do adensamento.  

VII - Zona Urbana Adensável (ZA), que compreende áreas parceladas ou ocupadas, destinadas a usos 

urbanos múltiplos - residenciais, comerciais, de serviço e industriais – em que a infra-estrutura 

instalada permite o adensamento.” 

A partir de uma leitura do Plano, foram realizadas algumas considerações sobre o mesmo, pertinentes 

à presente pesquisa: 

O perímetro urbano, rural e a ZAR não foram demarcados e a ZAR não está claramente definida. 

Conforme as informações fornecidas pela prefeitura, a ZAR corresponde a todo o perímetro urbano. 

Partindo deste pressuposto, em algumas áreas ela se sobrepõe a outras zonas, gerando situações de 

conflito de uso. Assim, serão apresentados o mapa do plano diretor fornecido pela prefeitura sem a 

ZAR (figura 6.5) e o mapa adaptado contendo a ZAR delimitada nesta pesquisa, com novas 

proposições (figura 6.6). 

Não houve uma diferenciação das áreas já parceladas nem uma delimitação clara de áreas disponíveis 

para novos parcelamentos, exceto a ZP1, onde “serão admitidos chacreamentos, centros de lazer, 

clubes recreativos, hotéis-fazenda, acampamentos e afins, bem como atividades de reflorestamento 

com fins comerciais, desde que obedecidas as normas municipais pertinentes e observada a 

obrigatoriedade de licenciamento pelo órgão municipal de controle ambiental”. 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, v. 67, n. 284, 92p. 
 

75 
 

Outra questão observada, é que não foi definido no Plano, áreas para expansão urbana embora existam 

áreas que podem vir a ser parceladas, podendo ser caracterizadas como zonas de expansão. Em 

contrapartida, na porção nordeste do município, situa-se uma área urbana caracterizada como invasão, 

que adentrou nos limites do Parque do Rio Doce. Destaca-se a importância de incluir o limite da zona 

de amortecimento no mapa do Plano Diretor, com intuito de servir com uma ferramenta a mais para 

monitorar a expansão urbana, que não deve ser permitida nesta área.  

Considerando que a ZAR compreende toda a área urbana, no zoneamento proposto neste estudo ela foi 

delimitada excluindo-se áreas já zoneadas, exceto nos casos onde houve conflito, isto é, onde o 

perímetro urbano adentrou em outra zona que não permite adensamento, ou possui outra objeção. 

Seguem abaixo as proposições para o Plano Diretor: 

 Na porção oeste do município ocorre uma área urbana dentro da ZP2, que é uma zona de 

preservação absoluta, onde não é permitido esse tipo de uso. Assim, foi proposto transformar 

essa área urbana em ZAR. 

 A ZE, conforme o Plano Diretor, não permite ocupação urbana; porém ocorre, na porção leste 

ocupação urbana dentro desta zona. Foi proposto então transformar em ZAR esta área. 

 Dentro da APA Serra de Timóteo, também ocorrem ocupações urbanas tanto na porção norte 

como na porção leste. Nestas áreas também foi sugerida transformá-las em ZAR. 

 Propõe-se ainda que as incisões nos terraços e os afloramentos sejam delimitados e incluídos 

no Plano Diretor como zonas inadequadas para ocupação, embora as vertentes das incisões já 

estejam ocupadas em vários trechos. Assim, seriam impostas restrições à urbanização nos 

locais ainda não ocupados. 

Segue abaixo o mapa com as zonas propostas (figura 6.6). 
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Figura 6.5 – Mapa de Zoneamentos do Plano Diretor de Timóteo (Fonte: Prefeitura Municipal de Timóteo)  
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Figura 6.6 – Mapa do Zoneamento Proposto para o Plano Diretor de Timóteo.  
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6.5 - Potencial de Ocupação Urbana  

Utilizando de técnicas de geoprocessamento, foi realizado um estudo acerca das áreas potenciais para 

ocupação e expansão, assim como áreas não propícias para tal.  

Para realização desta análise, foi utilizado o módulo AVALIAÇÃO do Software SAGA. Este módulo 

consiste num processo de superposição de mapas, através de um esquema de pesos e notas, para a 

geração de estimativas de riscos e potenciais, sob forma de um novo mapa. Inumeráveis combinações 

de dados podem ser realizadas por este esquema (Xavier 1982). Na presente pesquisa foram 

produzidos dois mapas finais utilizando essa metodologia. 

O primeiro consistiu em um mapa Síntese de Infra-Estrutura Urbana (básica), no qual as variáveis 

utilizadas para construção foram: coleta de lixo, rede de esgoto e rede de água. Estes dados foram 

coletados por setor censitário (IBGE 2000). 

 O método consiste na atribuição de pesos, que somam 100% a cada variável componente da análise e, 

internamente, na atribuição de notas que podem ir da escala de 0 a 10 ou de 0 a 100, para cada 

componente de legenda da variável. Como o somatório final tem que ser 100, os pesos foram 

distribuídos conforme grau de importância, como pode ser observado na tabela 6.1.  

 

Tabela 6.1 – Árvore de Decisões na Avaliação da Síntese de Infra-Estrutura Urbana 

Legenda da 
avaliação 

 
 

Pesos Componente de 
legenda 

 Notas 

Rede de esgoto  35% Área não urbana  Bloqueio 
   Baixo  1 
   Médio a baixo  3 
   Médio  5 
   Médio a alto  7 
   Alto  10 

Rede de água  35% Área não urbana  Bloqueio 
   Baixo  1 
   Médio a baixo  3 
   Médio  5 
   Médio a alto  7 
   Alto  10 

Coleta de lixo  30% Área não urbana  Bloqueio 
   Baixo  1 
   Médio a baixo  3 

   Médio  5 
   Médio a alto  7 
   Alto  10 
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As notas foram distribuídas seguindo o critério de que quanto menor a área servida da infra-estrutura 

em questão, menor a nota. O resultado é a classificação de 1 (baixa infra-estrutura) a 10 (alta infra-

estrutura). A legenda que foi bloqueada significa que não entrou na análise. O tronco final da Árvore 

de Decisões para a Síntese de Infra-Estrutura urbana é mostrado na figura 6.7 e o mapa resultante na 

figura 6.8.  

 

 

Figura 6.7 – Árvore de decisões para geração do Mapa Síntese de Infra-Estrutura Urbana. 
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Figura 6.8 – Mapa Síntese de Infra-Estrutura Urbana.  
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O segundo mapa produzido, que é o principal, foi o de Potencial de Ocupação Urbana (figura 6.9). 

Para produção do mesmo, foi utilizado o mapa de feições geomorfológicas do município e o mapa 

Síntese de Infra-Estrutura Urbana, através do mesmo método de Árvore de Decisões. Os pesos e notas 

foram distribuídos conforme a tabela 6.2 e o tronco final da Árvore de Decisões está representado na 

figura 6.9. O mapa Geomorfológico teve um peso maior que o de Infra-Estrutura, por se considerar 

que o meio físico condiciona de forma mais direta a ocupação. O mapa de Infra-Estrutura obteve um 

peso menor, pelo fato de que onde o meio físico possibilita a ocupação (sem riscos), a infra-estrutura 

pode ser criada. O mapa gerado está representado na figura 6.10. 

 

Tabela 6.2 - Árvore de Decisões na Avaliação da Síntese de Infra-Estrutura Urbana. 

Legenda da 
avaliação Pesos Componente de legenda Notas 
Mapa 
Geomorfológico 60% Área não urbana Bloqueio  

  
Incisões nos terraços Bloqueio 
Terraços 10 
Morros 5 

  
Afloramentos Bloqueio 

  
Aluviões 1 

Mapa Infra-
Estrutura 40% Baixo 1 

  
Médio a baixo 3 
Médio 5 
Médio a alto 7 

  
Alto 10 

  
Área não urbana Bloqueio 

                   

 

 

Figura 6.9 – Árvore de decisões para geração do Mapa Potencial de Ocupação Urbana. 
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Figura 6.10 – Mapa do Potencial de Ocupação Urbana do Município de Timóteo.  
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No município de Timóteo, os terraços foram primeiramente ocupados, para depois num segundo 

plano, os morros. Em alguns trechos os aluviões estão ocupados. Conforme pode-se observar no mapa 

de Potencial de Ocupação Urbana, as áreas consideradas como de baixo potencial para ocupação 

foram os aluviões, as áreas carentes de infra-estrutura e a APA Serra de Timóteo, esta por não permitir 

ocupação. Como médio a baixo potencial de ocupação, são as áreas com pouca infra-estrutura e 

morros. As áreas com médio potencial são alguns trechos de terraços com pouca infra-estrutura e 

morros com infra-estrutura mediana. Como de alto potencial foram as áreas dos terraços. Estas são 

atrativas tanto do ponto de vista do meio físico quanto de infra-estrutura. As incisões e afloramentos 

rochosos são áreas inadequadas a ocupação.  

 

6.6 - Análise do Plano Diretor X Potencial de Ocupação Urbana  

Com intuito de observar se a atual proposta de Zoneamento do Plano Diretor condiz com a análise do 

potencial de ocupação e urbana, foi realizada uma análise comparativa. O procedimento adotado foi o 

módulo ASSINATURA, também do software SAGA. A assinatura é usada para definir as 

características e a planimetria de área(s) delimitada(s) pelo usuário (Xavier 1982). A partir de uma 

ocorrência de interesse (áreas de terraço, por exemplo), é realizada uma varredura dos planos de 

informação existentes, de forma que seja identificado o que ocorre naquela geografia em relação aos 

temas abordados (Moura 2003). Assim, foi assinada cada legenda do mapa do Plano Diretor sobre o 

mapa de Potencial de Ocupação Urbana, para verificar onde, no mapa de potencial, ocorrem as 

diversas zonas do Plano Diretor e a porcentagem destas. Seguem abaixo, as assinaturas do mapa do 

Plano Diretor: 

 

6.6.1 - Análise da APA em relação ao Potencial de Ocupação Urbana 

Conforme os dados gerados pela assinatura da categoria APA do Plano Diretor em relação ao mapa de 

Potencial de Ocupação Urbana, a maior parte da área corresponde a uma área de baixo potencial de 

ocupação. Isso significa a o resultado da análise e o Plano Diretor são convergentes. 

 

Figura 6.11 – Gráfico de porcentagem da APA no Mapa de Potencial de Ocupação Urbana. 
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6.6.2 - Análise da ZEIS em relação ao Potencial de Ocupação Urbana  

A maior parte da ZEIS encontra-se na área de baixo potencial de ocupação, seguido da área de médio a 

baixo potencial (figura 6.12).  Uma vez que, o objetivo da ZEIS é ordenar a ocupação, os 20% desta 

zona, que corresponde a um médio potencial deve ser aproveitado para os fins propostos. Já a maior 

parte não é indicada para esse fim. Assim, o Plano Diretor e o resultado da análise do potencial de 

ocupação são divergentes. 

                             

Figura 6.12 – Gráfico da porcentagem de ZEIS no Mapa de Potencial de Ocupação Urbana. 

 

6.6.3 - Análise da ZE em relação ao Potencial de Ocupação Urbana  

Destaca-se que a Zona classificada como de Interesse Econômico é uma área destinada apenas aos 

usos comerciais, industriais e de serviços, não sendo destinada para fins de ocupação de caráter 

domiciliar; porém uma região dotada de comércio e serviços é por si só um potencial atrativo para 

instalação de domicílios. Assim, sendo uma área classificada como de médio potencial, significa que 

tem boas condições para ocupação; o que diverge da proposta do Plano Diretor para essa zona (figura 

6.13). 

                                        

Figura 6.13 – Gráfico da porcentagem de ZE no Mapa de Potencial de Ocupação Urbana. 
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6.6.4 - Análise ZAR em relação ao Potencial de Ocupação Urbana:  

A ZAR ocorre em sua maioria em áreas de médio potencial de ocupação, resultado que condiz com a 

proposta desta zona no Plano Diretor, uma vez que médio potencial indica que a área tem condições 

para ocupação. Em 22% da ZAR ocorrem áreas de baixo potencial, o que indica que nesse percentual 

são as áreas dotadas de baixa infra estrutura, o que deve ser melhorado. Em seguida, a parte da ZAR 

ocorre em áreas de médio a alto potencial, o que também converge com a proposta do Plano Diretor 

para essa zona. As incisões, que são consideradas inadequadas para ocupação, ocorrem em 10,43% da 

ZAR (figura 6.14).  

 

                                      

Figura 6.14 – Gráfico da porcentagem de ZAR no Mapa de Potencial de Ocupação Urbana. 

 

6.6.5 - Análise da ZP1 em relação ao Potencial de Ocupação Urbana  

A ZP1 compreende áreas não parceladas e não ocupadas, para fins de preservação relativa, onde são 

admitidos chacreamentos, centros de lazer, clubes, hotéis-fazenda, dentre outros. A maior parte da ZP1 

correspondeu a uma área de baixo potencial de ocupação (figura 6.15). Assim, o zoneamento da ZP1 

condiz com o potencial de ocupação, que indica que a área não tem aptidão para tal. 

 

 

Figura 6.15 – Gráfico da porcentagem de ZP1 no Mapa de Potencial de Ocupação Urbana. 
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6.6.6 - Análise da ZP2 em relação ao X Potencial de Ocupação Urbana  

Neste caso, o plano diretor e a análise de potencial de ocupação foram convergentes, pois a ZP2 

compreende áreas destinadas a preservação absoluta, e a maior parcela situa-se numa área de baixo 

potencial (figura 6.16).  

                          

Figura 6.16 – Gráfico da porcentagem de ZP2 no Mapa de Potencial de Ocupação Urbana. 

 

6.6.7 - Análise da ZA em relação ao Potencial de Ocupação Urbana  

A maior parte da ZA situa-se numa área de médio e médio a alto potencial de ocupação, resultado que 

indica a concordância da análise de potencial para ocupação e as indicações do plano diretor (figura 

6.17). A ZA é destinada a usos urbanos múltiplos e a estrutura existente permite o adensamento. 

 

Figura 6.17– Gráfico da porcentagem de ZA no Mapa de Potencial de Ocupação Urbana. 

 

O zoneamento proposto nesta pesquisa teve por objetivo adequar algumas zonas que possuem 

conflitos em relação ao uso e ocupação. A área urbana localizada dentro da ZP2 configura-se numa 

situação contraditóra, pois nessa zona não se permite esse tipo de uso; pela nova proposição, tornou-se 

ZAR, assim como em outras áreas urbanas em zonas inadequadas para essa finalidade. A zona de 

amortecimento foi incluída na proposição uma vez que um dos objetivos desta é minimizar o impacto 

decorrente da expansão urbana em direção ao Parque do Rio Doce. Com ela delimitada no Plano, 

torna-se um limite mais preciso para inibir a expansão urbana em direção ao parque. 
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Destaca-se neste estudo, a relevância do meio físico em relação ao planejamento urbano. Áreas 

inadequadas a ocupação devem ser destacadas a fim de evitar mais problemas urbanos. No caso de 

Timóteo, as vertentes das incisões estão em grande parte ocupadas, o que as tornam áreas 

extremamente suscetíveis a deflagração de acidentes geológicos. Assim, no zoneamento proposto, elas 

foram mapeadas como áreas inadequadas a ocupação.  

A análise do Potencial de Ocupação teve por objetivo principal indicar áreas potenciais para 

adensamento, assim como áreas inadequadas para o mesmo. A partir do resultado, foi possível 

confronta-lo com o zonemento do Plano Diretor. Assim verificou-se que a maior parte do zoneamento 

apontou um resultado convergente com a análise do potencial de ocupação. 
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CONCLUSÃO 
 

O crescimento desordenado no município de Timóteo teve conseqüências negativas do ponto de vista 

urbano-ambiental. Ocupações urbanas em áreas de risco, avanço da malha urbana em direção ao 

parque do Rio Doce e conflitos de uso nas zonas do Plano Diretor, são os problemas mais 

proeminentes levantados nesse trabalho. 

A utilização de sensoriamento remoto e geoprocessamento, associados a trabalhos de campo permitiu 

realizar uma caracterização urbano-ambiental do município e apontar as áreas mais problemáticas do 

ponto de vista de risco geológico. Como produto, foi gerado um mapa contendo as áreas de 

instabilidade, onde podem ocorrer deflagração de acidentes geológicos.  

Realizou-se um estudo acerca das áreas potenciais para ocupação urbana, o qual teve por objetivo 

levantar tanto as áreas potenciais quanto as que são ruins para esse fim. Os resultados obtidos 

apontaram as áreas de terraços como as mais adequadas. Como na metodologia adotada, a Árvore de 

Decisões, a geomorfologia teve um peso maior que a infra-estrutura, áreas de terraço com média ou 

pouca infra-estrutura foram consideradas positivas para ocupação, por se considerar que os aspectos 

geológicos sempre condicionam de forma mais direta a ocupação do meio físico. Os demais aspectos 

podem ser modificados pelo homem, como a instalação de infra-estrutura. 

Ressalta-se que, embora os terraços sejam as áreas mais adequadas a ocupação, as vertentes das 

incisões, que se localizam nos mesmos, são áreas extremamente instáveis e não deveriam estar 

ocupadas. São áreas onde a probabilidade de ocorrer deflagração de acidentes geológicos é alta. Outro 

ponto conflitante no que se refere aos terraços são as ocupações na transição desta unidade para a 

unidade de morros. Os cortes realizados nas bases das encostas objetivando aumentar os terrenos 

tornam essas áreas igualmente instáveis e extremamente suscetíveis a acidentes geológicos.  Estas 

áreas estão apontadas no mapa de áreas suscetíveis a acidentes geológicos. As áreas de morros e a 

APA Serra de Timóteo foram consideradas ruins para ocupação devido à topografia, ausência de infra-

estrutura e, no caso da APA, a inadequabilidade com relação à legislação. 

Como um dos objetivos do trabalho foi analisar as fragilidades do Plano Diretor, outro produto gerado 

foi um novo zoneamento. Nesta proposição foram incluídas as áreas inadequadas a ocupação, que são 

as incisões nos terraços e os afloramentos rochosos. A zona ZAR não está claramente definida no 

mapa do Plano; foi então proposta uma nova delimitação da mesma, com intuito de eliminar os 

conflitos de uso do solo. Assim, as áreas urbanas localizadas na ZP2 (zona em que não se permite área 

urbana) e na APA Serra de Timóteo foram transformadas em ZAR. As áreas urbanas que não estavam 

em nenhuma outra zona, foram também consideradas como ZAR. 
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Outro ponto que cabe destacar é a ausência da zona de expansão, não existe no plano uma área 

delimitada para essa finalidade, o que pode causar uma série de conseqüências negativas, uma vez que 

a malha urbana está em constante crescimento.  

Recomenda-se um mapeamento geológico-geotécnico das áreas de risco, uma vez que são necessárias 

intervenções tanto de caráter preventivo como mitigador ou corretor.  

O uso de técnicas de Geoprocessamento é fundamental para as atividades as quais utilizam mapas de 

variáveis espacializáveis. Dentre os programas utilizados, o SAGA se mostrou uma eficiente 

ferramenta de análise urbano-ambiental fornecendo como resultados mapas que auxiliam no apoio do 

processo de tomada de decisão. Por ser gratuito, é uma ferramenta acessível a todos que buscam 

otimizar o processo de análise de dados espaciais. Este estudo pode servir como exemplo de aplicação 

desta metodologia para planejamentos urbano-ambientais futuros. 
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